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LUCRĂRILE SESIUNII MARII 
ADUNĂRI NAȚIONALE:

öäTOrgan ai Comitetului Central al P.M.R

— Discuții la Darea de seamă 
asupra înfăptuirii planului de 
stat pe anul 1963 si cu privire la 
planul de stat pe anul 1964, pre
cum și la proiectul bugetului pe 
1964 (pag. 2—3—4—5).

— Legea pentru aprobarea bu
getului de stat al Republicii 
Populare Romîne pe anul 1964

A.
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Sîmbătă la amiază au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a cincea sesiuni 
ordinare a Marii Adunări Naționale.

în lojile oficiale se aflau conducă
torii partidului și statului.

în tribune erau prezenți șefi ai 
misiunilor diplomatice, acreditați în 
R. P. Romînă, precum și numeroși 
invitați.

In continuarea discuției generale 
la Darea de seamă asupra înfăptui
rii planului de stat pe 1963 și cu 
privire la planul de stat pe 1964,

precum și la proiectul bugetului pe 
anul viitor au luat cuvîntul depu
tății Isac Martin, președintele Con
siliului Central al Sindicatelor, 
Radian Porumbescu și Roman Mol
dovan, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării.

Marea Adunare Națională a adop
tat o hotărîre prin care se aprobă 
Darea de seamă asupra înfăptuirii 
planului de stat pe anul 1963 și cu 
privire la planul de stat pe 1964.

Apoi a fost adoptată, prin vot se-

HOTĂRÎRE
pentru aprobarea Darii de seamă asupra 
înfăptuirii planului de stat pe anul 1963 
și cu privire la planul de stat pe anul 1964

Marea Adunare Națională a Republicii Populare Romîne 
aprobă Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe 
anul 1963 și cu privire la planul de stat pe anul 1964, prezentată 
de tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri-

cret, legea pentru aprobarea buge
tului de stat pe 1964 al Republicii 
Populare Romîne, după ce proiectul 
a fost citit pe articole.

Trecîndu-se la următorul punct al 
ordinei de zi, deputatul Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, a prezentat proiectul de lege 
pentru ratificarea decretelor norma
tive emise in perioada de la 30 de
cembrie 1962 pînă la 26 decembrie 
1963, care a fost apoi aprobat prin 
vot secret.

Marea Adunare Națională a ales, 
prin vot secret, pe deputatul Petre 
Constantinescu-Iași ca membru al 
Consiliului de Stat al R- P. Romîne.

Declarînd închise lucrările sesiu
nii. tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
a subliniat că sesiunea a 
sebit de rodnică. Marea 
Națională a dezbătut

fost deo-
Adunare 

pe larg și a 
aprobat darea de seamă asupra în
făptuirii planului de stat pe anul 
1963 și cu privire la planul de stat 
pe anul 1964 și bugetul de stat pe 
anul 1964. I-Iotăririle Marii Adunări 
Naționale vor asigura dezvoltarea în 
continuare a patriei noastre pe dru
mul desăvîrșirii construcției socia-

liste, pe baza programului stabilit 
de cel de-al III-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Desfășurarea dezbaterilor și una
nimitatea cu care au fost adoptate 
hotărîrile au demonstrat adeziunea 
entuziastă a deputaților la prevede
rile planului de dezvoltare a econo
miei naționale și ale bugetului de 
stat pe anul 1964. Ne revine acum 
sarcina ca, laolaltă cu toți cei ce 
muncesc din patria noastră, să con
tinuăm eforturile pentru a 
pune în viață cele hotărîte în 
tă sesiune.

în încheiere, președintele 
Adunări Naționale a . spus :

în zilele ce urmează vom 
tori 16 ăni de la proclamarea Repu
blicii Populare Romîne și vom păși 
într-un nou an în care vom ani
versa două decenii de la eliberarea 
patriei noastre de sub jugul fascist. 
Permiteți-mi, dragi tovarăși, să vă 
urez din inimă multă sănătate, 
noi succese în muncă, prosperitate 
și fericire personală și să vă adre
sez tradiționala urare 
nostru „La mulți ani 1“.

(Agerpres)

trans- 
aceas-

Marii

sărbă-

a poporului

An nou în casă nouă. în blocurile date recent în folosință în cartierul Drumul Taberei se mută nQÜ 
locatari. (Foto : M. CIOC)

cultură din 
și Nicolae 

au avut loc

Terenuri
a altor ape. Pe șantie
rul Nămoloasa-Măxi.- 
neni a fost construit 
un dig de 41 km care 
apără de apele Șiretu
lui și. ale Rîmnicului 
Sărat 16 000 hectare de 
pămînt, iar pe porțiu
nea dintre comunele 
Dedulești-Vișan s-a 
făcut un dig care pro
tejează alte 3 500 hia 
teren. Din 1959 și pînă 
acum au fost făcute 
lucrări care apără de 
inundații aproape 
20 000 hectare teren, 
în prezent se lucrea
ză la supraînălțarea 
digului dintre lacul 
Brateș și Prut pentru 
protecția a 12 000 hec
tare de teren fertil. 
Sînt prevăzute, de a- 
semenea, lucrări mari 
de îmbunătățiri fun
ciare și pentru anul 
care vine. în Lunca 
Brateșului vor fi scoa
se de sub apă încă 
4 000 hectare de pă
mînt, iar în incintele 
îndiguite dintre Căl- 
mățui — Gropeni —■ 
Chiscani și Nămoloa
sa — Măxineni vor 
continua lucrările de 
desecare a terenurilor.

Băleni, de exemplu, 
au realizat de pe 74 de 
hectare cu viță de vie 
pe rod — ei au plan
tat în total pînă acum 
180 de hectare cu viță 
de vie — un venit de 
peste 1 200 000 lei. Cei 
din comuna Tudor 
Vladimirescu au re
coltat cîte 7 000 kg de 
struguri la hectar, ob- 
ținînd un venit de 28 
de ori mai mare la 
fiecare hectar, în com
parație cu perioada 
dinainte de terasare.

Au fost redate agri
culturii terenuri prin 
acțiunea de terasare și 
în comunele Frumuși- 
ța, Tulucești, Șivița 
din raionul Galați, 
Munteni, raionul Te
cuci, și în multe alte 
localități din 
Alte terenuri 
obținute prin 
de defrișare
perdele de protecție, a 
viilor hibride, a arbo- 
retelui care a năpădit 
finețe slabe etc.

Mii de colectiviști 
din satele și comunele 
regiunii Galați au lu
crat în ultimii ani pe 
diferite șantiere de 
îmbunătățiri funciare- 
din Lunca Dunării, a 
Prutului, Șiretului și

Cu prilejul celei de-a 16-a ani
versări a Republicii Populare Ro
mîne, la cluburile Uzinelor „Semă
nătoarea“, Uzinelor de mașini elec
trice, cluburile Depoului C.F.R.- 
Triaj, Combinatului Poligrafic „Casa 
Scînteii“, la casele de 
raioanele 30 Decembrie 
Bălcescu din Capitală
sîmbătă adunări în care au fost fă
cute expuneri despre însemnătatea 
zilei de 30 Decembrie și despre suc
cesele dobîndite de poporul nostru 
în cei 16 ani care au trecut de la 
proclamarea Republicii.★

în fața a peste 1 300 de siderur- 
giști, constructori și alți oameni ai 
muncii din Hunedoara, formațiile de 
amatori din cadrul combinatului si
derurgic au prezentat un. bogat pro
gram artistic, în cinstea aniversării 
Republicii.

La ședința do închidere a sesiunii (Foto : GH. VINȚILA)

★

La Casa de cultură a tineretului 
și studenților din Iași au fost organi
zate un montaj muzical, intitulat 
„înflorește patria noastră socialistă“ 
și o seară de poezie pe tema „Rea
lizări ale regimului democrat-popu- 

(Agerpres)

Linii electrice
Anul acesta, întreprinderile de 

construcții-montaj aparținînd Mi
nisterului Minelor și Energiei Elec
trice au executat un-mare-volum de 
lucrări de construire a unor impor
tante linii de transport a energiei 
electrice. în 1963 au fost date în 
funcțiune 843 km linii de înaltă și 
foarte înaltă tensiune de 110 kV și 
220 kV. între Luduș și Halmeu s-a 
construit o linie de transport a 
rentului electric de 400 kV, cu 
laje de construcție și montaj 
țară. O comparație : în timpul 
gimului burghezo-moșieresc, 
țara noastră a fost construită o 
gură linie de înaltă tensiune, 
lungime de 127 km.

au fost 
de co- 
podgorii 
întreaga

De cîțiva ani, în re
giunea Galați se des
fășoară o largă acțiu
ne pentru a reda cir
cuitului agricol tere
nurile în pantă ero
date, slab productive 
sau neproductive. Dea
lurile sterpe din ra
ioanele Bujor, Tecuci 
și Galați, unde altăda
tă nu aveau ce paște 
nici caprele, 
transformate 
lectiviști în 
și livezi. în
regiune au fost ame
najate și plantate în 
bună parte cu viță de 
vie și pomi peste 
10 500 hectare. Cea 
mai mare suprafață a 
fost plantată în raio
nul Bujor. Aci, la che
marea comitetului ra
ional de partid, au lu
crat zilnic la amena
jarea teraselor cîte 
10—12 000 de colecti
viști. Fruntași s-au si
tuat cei din comunele 
Băleni, Smulți, Tudor 
Vladimirescu și Cava- 
dinești. în acest an, 
colectiviștii din aceste 
comune a.u și cules 
primele roade de 
pe tinerele plantații. 
Membrii gospodăriei 
colective din comuna

regiune, 
au fost 
acțiuni 

a unor

Spre Oi realizări în 1964 Lucrări gospodărcști-ccHliturc pc litoral

PLOIEȘTI (coresp. 
„Scînteii“). — Zilele aces
tea. premergătoare Anu
lui Nou, la Uzinele con
structoare de utilaj pe
trolier „1 Mai“-Ploiești 
s-au terminat lucrările 
de montaj și probe la o 
nouă instalație de foraj 
tip 2 DH folosită la să
parea sondelor de medie 
adîncime. Aceasta este 
cea de-a 750-a instalație 
completă de foraj reali
zată în uzina ploieșteană 
în cei peste 10 ani de cîrid 
s-a trecut la fabricarea 
acestor utilaje. De la pri
mele instalații acționate 
cu aburi fabricate aici, 
constructorii de utilaj pe-

eletrolier au asimilat an 
an noi tipuri de instalații, 
din ce în ce mai perfec
ționate. In prezent se fa
brică toată gama de in
stalații de foraj necesare 
industriei petroliere, în- 
cepînd de la cele care 
forează sonde de 1200 
metri, pînă la cele capa
bile să sape sonde de 
mare adîncime. Insta
lațiile sînt prevăzute cu 
aparatură modernă — 
comenzi pneumatice, 
transmise prin converti- 
zoare hidraulice etc — 
care dau posibilitatea ob
ținerii unor viteze sporite 
de foraj.

CLUJ (coresp. „Scîn
teii“). — Pînă în pre
zent. marea majoritate 
a întreprinderilor indus
triale din regiunea Cluj 
Sl-au îndeplinit planul 
anual de producție, 
lèctivele acestor 
treprinderi continuă 
desfășoare întra-aerea 
cialistă, dînd importante 
cantități de produse 
peste plan. La Uzinele 
„Industria Sîrmii" din
Cîmpia Turzii s-au rea
lizat pînă acum peste
planul anual 2 000 tone 
de oțel și 8 400 tone la
minate de profile și sîr- 
mă. La Uzina „Tehno-

marea

Co- 
în- 

sâ 
so-

frig“-Cluj s-au 
in pluu față de 
derile planului,
i mașini pentru 

tria alimentară 
loare de peste 
lei. Colectivul 
„Carbochim“ a dat peste 
pi ..nul anual aproape 
700 tone electrozi side
rurgici, pietre de polizor, 
carbura de siliciu, pastă 
de electrozi și alte mate
riale abrazive. La Fa
brica de mobilă „Liber
tatea“ s-a înregistrat o 
depășire a plariului 
nual de 130 garnituri 
mobilă.

produs 
preve- 
utilaje 

I indus- 
în va- 

1 530 000
Uzinei

a-
de

Colectivu) atelierelor 
de repafat material ru
lant Nicolina-Iași a sta
bilit din vreme un șir de 
măsuri pentru realizarea 
sarcinilor de plan care-i 
revin în anul 1964. Pla
nul M.T.O. cuprinde un

măsuri, 
referin- 
ce ur- 

executate 
creditelor 

mecanizare
crea

număr de 52 
multe din ele 
du-se la lucrări 
mează a fi 
prin folosirea 
de mică mecanizare și 
care vor crea condiții 
pentru sporirea produc-

GH. BALTĂ 
coresp. „Scînteii“

Terase amenajato la G.A.S. Dealul Bujorului clin raionul Bujor, regiunea 
Galați.

din Constanța, spațiile verzi au fost 
mărite cu încă 5 ha. în partea 
de sud a litoralului s-au dat în 
funcțiune noi conducte de legătură în
tre complexul de înmagazinare a apei 
potabile și stațiunile Eforie Nord-Efo- 
rie Sud ; rețeaua de distribuire a apei 
pe litoral a crescut în acest an cu încă 
28 km.

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii“). -< 
înfățișarea localităților de pe litoral se 
schimbă cu fiecare an. La Constanța, 
Eforie, Mangalia, au fost moderni
zate aproape 100 străzi pe o suprafață 
de 66 000 m.p. Partea carosabilă a bu
levardului care face legătura între 
Constanța și Mamaia- a fost lărgită cu 
3 metri. La Costinești, Eforie-Nord, 
precum și în zona lacului Tăbăcăriei

dura automată), mai 
buna utilizare a spațiilor 
de producție în halele 
din sectorul vagoane.

De pe acum s-au luat 
unele măsuri pentru fa
bricarea noilor sorti
mente din planul pe a- 
nul 1964 : boghiuri, va
goane, utilaj chimic. S-au 
prevăzut fondurile nece- 
sai'e pentru executarea 
reparațiilor capitale la 
hala veche de vagoane, 
hala de turnătorie și la 
numeroase utilaje. (De la 
C. Petrovici și V. Ghirilă, 
coresp. voluntari).

mă- 
pro-
1964

tivității muncii 
rirea capacității 
ducție. Astfel, 
s-a prevăzut executarea 
unui pod rulant de 10 
tone, care va deservi de
pozitul de materiale și 
semifabricate, a unei ma
carale în sectorul de de
pozitare a bandajelor de 
locomotive, prelungirea 
căiloi' de rulare a unor 
poduri rulante existente.

S-au stabilit, de ase
menea, o serie de măsuri 
privind extinderea pro
cedeelor tehnologice noi 
(forjarea în matrițe, 
narea în cochile,

Și 
de 

în

tur- 
su-

Roadele bunei organizări
VIȘEU (coresp. „Scîn

teii“). — întreprinderea 
forestieră Vișeu s-a nu
mărat printre primele 
unități din cadrul Direc
ției regionale a econo
miei forestiere Maramu
reș care a raportat înde
plinirea sarcinilor de plan 
pe anul în curs. De a- 
tunci — este vorba de 
prima decadă a lunii cu
rente — forestierii din 
parchetele de la Vișeu au 
realizat, peste sarcinile

de plan, datorită unei 
mai bune organizări a 
muncii, circa 5 000 m c 
bușteni rășinoase, aproa
pe 3 500 m c bile-manele, 
mai mult de 3 000 m c 
lobde industriale, 1000 
m c rămășițe lemnoase și 
aproximativ 15 000 metri 
steri lemn de foc. Cele 
mai mari realizări în în
trecere le-au obținut 
muncitorii din sectoarele 
Comanu, Făina. Novicior 
și altele.

de sortimente
în sectorul industriei 

chimice anorganice și a 
metalurgiei neferoase, 
care a realizat mai 
devreme planul produc
ției globale pe anul în 
curs, au fost puse în 
funcțiune în 1963 noi ca
pacități de producție la 
Combinatul chimic Tîr- 
năveni, la Combinatul 
chimico-metalurgic Baia 
Mare și la Fabrica „Me- 
talo-Chimica“-Ploiești.

Gama sortimentelor fa
bricate în întreprinderile 
acestui sector a fost îm-

de calciu pură 
industria alimen- 
aliaje neferoase 
industria electro-

bogățită cu noi produse 
printre care : pulbere de 
cupru pentru industria 
constructoare de mașini, 
clorură 
pentru 
tară, 
pentru
tehnică, insecticide pen
tru uz casnic și altele. 
Pînă la sfîrșitul anului, în 
unitățile acestui sector se 
vor produce peste plan, 
printre altele circa 12 000 
tone sodă calcinată și 
caustică.

De departe pare 
un bloc impună- â ?
tor, cam stingher a

aici, ia margine de t
București. Apropi- Jf
erea, insă, edifică: 
geamurile largi dezvăluie existența 
unor utilaje moderne, o serie de in
stalații sînt montate în aer liber, 
spațiul este străbătut, la înălțime, de 
numeroase coloane. Ne aflăm în fața 
celui mai tînăr vlăstar al industriei 
noastre chimice, noua fabrică de me
dicamente din Capitală.

In urmă cu un an, aici era cîmp. 
Au poposit constructorii și... Și în 
mai puțin de 12 luni, extremitatea 
dinspre Bărăgan a bulevardului ion 
Șulea s-a mai îmbogățit cu o adresă. 
In mai puțin de un an, constructorii 
au ridicat încă un obiectiv industrial. 
In biroul directorului, o machetă re
prezintă la scară redusă cîteva zeci 
de hectare pe care se înșiruie, deo
camdată în miniatură, hale și fabrici 
noi. Așa va arăta în viitor marea 
uzină de medicamente.

Prima unitate a acesteia este gata. 
O vizităm. Construcția principală, 
de 4 etaje, adăpostește hale mari, 
luminoase, în care sînt montate uti
lajele. Majoritatea lor — vase de 
reacție, aparate de distilat, conden
satoare, uscătoare etc — sînt pro
duse în țară. Totul vorbește aici de 
grija pentru om și de nivelul de în
zestrare tehnică al fabricii. Tonurile 
diferențiate în care sînt vopsite ma
șinile, pereții, sînt odihnitoare, incin
tă ochiul. Pavilionul central e îm
părțit în două secții. Intr-una se va 
produce vitamina C, în cealaltă pira
midon și nevralgică. Toate operațiile 
procesului de fabricație al celor 
două produse de bază vor fi execu
tate de 
va avea 
mist El 
care fac 
chîului.
materia primă

• ••
produsul finit, to
pe traseul de kilo-

flux, pînă la 
tul se petrece 
metri al conductelor și recipientelor. 
Urmînd un drum precis, moleculele 
se vor transforma continuu, chimia 
va supune materia legilor ei pînă în 
momentul cînd tonele de praf alb

mașini. Muncitorul de aici 
calificarea de operator chi- 
va conduce aceste mașini, 
totul fără n arăta ceva o- 

Căci din mor, "iul în care 
principală intră în

ianatat e
'de vitamină C șl piramidon se vor 
transforma într-un miliard de pastile, 
cu destinația — apărarea sănătății 
oamenilor.

Constructorii si montorli au mun
cit cu inimă și pricepere pentru a 
termina la timp lucrările. în. ajunul

Interior al noii fabrici de medicamente din Capitală

HI!11
|p||

zilei de 23 August, 
mașinile au intrat 
în probe tehnologi
ce, iar la începutul 
lui noiembrie au 
fost date primele 

vitamină C și piramidon, 
sănătate" cum Ie numesc 

de aici. In prezent se pun

șarje de 
„șarje de 
lucrătorii 
la punct ultimele detalii tehnice pen
tru ca, începînd cu prima zi a noului 
an, fabrica de medicamente să intre 
în producție din plin.

Noua fabrică mai cuprinde, în a- 
tara halei principale de producție, 
laboratoare modern utilate, unde 
se vor face experimentări și cerce
tări științifice, o stație de hidro- 
genare, o instalație pentru produce
rea frigului — deoarece unele trans
formări chimice se fac numai la tem
peraturi joase, depozite etc. în mij
locul clădirii principale este ampla
sat grupul social. Vestiarele sînt 
duble — unul pentru hainele de oraș, 
celălalt pentru îmbrăcămintea de lu
cru. Intre palton și halatul alb sînt 
băile. Curățenia cea mai perfectă este 
cerută de însuși specificul producției.

încă din zilele cînd constructorii 
munceau de zor, iar zidurile abia în
cepeau să se contureze dintre sche
le, se aflau la specializare, în 
străinătate, muncitori, tehnicieni și 
ingineri chimiști. Pe lingă noua fa
brică a fost organizată și o școală 
de calificare, care a pregătit peste 
100 de operatori chimiști. Aceștia, 
proveniți din fabrici cu profil simi
lar, ori absolvenți ai școlilor medii, 
au învățat meseria la viitorul loc de 
muncă. Au urmărit montajul utilaje
lor, au făcut cunoștință cu sistemul 
lor de funcționare. Lecțiile teoretice 
și practice au fost predate de specia
liști cu înaltă calificare și experiență 
îndelungată în producție. Școala pre
gătește în continuare noi cadre de 
operatori chimiști.

VASILE TINCU
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Discuții la Darea de seamă asupra înfăptuirii planului de stat pe anul 1963 și cu privire 
■ ■ la planul de stat pe anul 1964, precum și la proiectul bugetului pe 1964

Cuvintul deputatului Cheorghe IHădoi

Actuala sesiune a Marii Adunări Națio
nale care are loc în preajma sărbătoririi 
celei de-a XVI-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Romine face bilanțul 
muncii rodnice, a succeselor trainice obți
nute dé către oamenii muncii conduși de 
partid în opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste în patria noastră.

La realizarea acestor succese o contri
buție'însemnată a fost adusă și de către 
colectivele de muncitori, tehnicieni și in
gineri din ramura construcțiilor de mașini, 
care sub îndrumarea organizațiilor de 
partid, depun o muncă însuflețită pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor trasate 
prin Directivele celui de-al IlI-lea Con
gres al partidului nostru.

întreprinderile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini realizează în acest 
an o producție de 2 ori mai mare decît 
producția din anul 1959. Ritmul mediu de 
creștere a producției globale în perioada 
1959—1963 a fost de 21 la sută pentru în
treprinderile acestui minister, față de 14 

.la sută pentru întreaga ramură a con
strucției de mașini.

Volumul mediu al producției și sorti
mentul au cunoscut de asemenea impor
tante creșteri în această perioadă. Astfel, 
producția de utilaje pentru industria chi
mică și prelucrarea țițeiului este de 9,7 ori

- mai mare decît realizările anului 1959, uti
lajele pentru exploatarea și prelucrarea

. lemnului de 6 ori, utilajele pentru indus
tria alimentară de 5,2 ori, cabluri și con
ductori electrici. de peste 3 ori. In anul 
■1963 se ating nivelurile de producție prevă
zute pentru anul 1965 la unele sortimente 
ca mașini-unelte pentru așchierea metale
lor, excavatoare, mo.toare electrice, sau 
sînt foarte aproape de acestea la tractoare, 
instalații de foraj ș.a. Sporurile de pro
ducție ce se realizează în acest an față de 
anul 1959 se obțin atît pe seama creșterii 
fondurilor -fixe, care sînt de 1,4 ori mai 
mari, cît și prin creșterea importantă a 
productivității muncii, cu 45,5 la sută.

■Pentru aducerea la îndeplinire a sarci
nilor trasate de Directivele celui de-al III- 
lea- Congres al partidului cu privire la în-

- zestrarea tuturor ramurilor economiei na
ționale cu mașini și utilaje de um înalt ni
vel tehnic, întreprinderile Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini au asimi
lat un important număr de mașini pe bază 
de licențe, utilaje și linii tehnologice com
plexe, cu performanțe și caracteristici la 
nivelul tehnicii actuale.

Printre produsele noi ce au fost asimila
te și executate în această perioadă sînt: 
80- tipodimensiuni de mașini-unelte pentru 
așchierea metalelor; 152 mașini-agregat 
pentru linii transfer; peste 60 tipodimen
siuni de mașini-unelte pentru prelucrarea 
lemnului formînd linii tehnologice com
plete pentru fabricarea placajului și mo
bilei;-instalații de foraj de la 50 tone pînă 
la 315 tone sarcină la cîrlig ș-i de la 1200 
pînă:la peste 6000 metri adîncime; utilaje 
pentru industria chimică (coloane de frac
ționare și distilare,- schimbătoare de căl
dură, răcitoare, vase de presiune); mașini 

.și-utilaje pentru-industria metalurgică (fur- 
pale de 700 . și . WOO m.c.,-instalații de flo- 
tație, fabrici de aglomerare a minereuri
lor, laminoare pentru țevi), locomotive Die- 
sel-electrice ș.a. Produsele noi asimilate au 
performanțe, superioare; de așemenea tre
buie remarcată creșterea ponderei utilaje
lor și produselor complexe cu tehnicitate 
ridicată, a instalațiilor și liniilor tehnolo
gice.

Volumul exportului de mașini și utilaje 
executate în întreprinderile .ministerului 
nostru a crescut an de an, ajungînd ca în 
anul 1963 să fie de 2,24 ori mai mare de
cît în anul 1959, iar la produsele electro
tehnice de 4,8 ori. în această perioadă s-au 
livrat la export linii tehnologice complete 
pentru fabrici de ciment, nave maritime și 
fluviale, utilaj chimic, instalații de foraj, 
tractoare ș.a. în anul 1963 se livrează la 
export 28 la sută din întreaga producție 
de utilaj petrolier, ceea ce reprezintă o 
creștere de 2,7 ori față de anul 1960, la 
-.utilaj chimic și pentru rafinării creșterea 
fiind în aceeași perioadă de 3,2 ori mai 
mare.

Traducînd în viață indicațiile partidului 
și guvernului cu privire la promovarea 
tehnicii noi în toate sectoarele de activi
tate, o importantă deosebită s-a acordat de 
către întreprinderi și minister îmbunătă
țirii caracteristicilor funcționale ale mași
nilor. aplicării metodelor tehnologice mo
derne, dezvoltării relațiilor de cooperare 
între întreprinderi prin adîncirea speciali
zării acestora, obținîndu-se rezultate bune 
în ridicarea permanentă a calității mașini
lor și utilajelor.

Pentru a asigura dezvoltarea forțelor de 
producție în ritmul și la nivelul prevăzut 
în perioada 1959—1963 s-au efectuat im

Cuvintul deputatului Petre lonescu
In legătură cu unele probleme cuprinse 

în darea de seamă asupra planului de stat 
și în raportul cu privire la proiectul bu
getului, permiteți-mi- Să mă refer la cîteva 
aspecte ale dezvoltării agriculturii în' re
giunea noastră.și realizării;bugetului local.

Succesele obținute în agricultura re
giunii Dobrogea demonstrează convingă
tor justețea politicii partidului nostru și 
■transformările adînci pe care colectiviza
rea le determină în viața .satelor. în re
giunea noastră, continua mecanizare' à 
agriculturii, creditele acordate de stat, fo
losirea semințelor din soiurile și hibrizii 
cei mai productivi, aplicarea de îngră
șăminte chimice și naturale, a complexului 
de măsuri agrotehnice și munéa harnici
lor noștri colectiviști, ajutați de cadrele de 
specialitate, au făcut ca și în acest an, cu 
condiții climaterice mai puțin favorabile, 
gospodăriile colective să obțină rezultate 
bune în producția vegetălă. S-au recoltat 
în medie la hectar 1500 kg. de grîu, 2460 
kg. porumb boabe și 1 358 kg floarea-soa- 
relui. în unele raioane, ca Negru Vodă, de 
exemplu, producția medie de grîu la hec
tar a fost de 1900 kg, iar cea de porumb 
de peste 3200 kg. Recoltele realizate au 
asigurat nevoile de trai ale colectiviștilor, 

portante lucrări de investiții care au fost 
orientate atît pentru înființarea unor noi 
întreprinderi și mai ales pentru reutilarea, 
dezvoltarea și modernizarea întreprinderi
lor existente. Creșterea producției globale 
s-a reflectat favorabil în această perioadă 
și în creșterea producției pe mia de lei 
mijloace fixe, care în anul 1963 este de 
1,5 ori mai mare decît cea realizată în anul 
1959.

Ca urmare a dezvoltării continue și ra
pide a producției, ridicării productivității 
muncii, introducerii pe scară tot mai largă 
a. tehnicii avansate . s-au obținut rezultate 
pozitive și pe linia reducerii prețului de 
cost. Astfel, în perioada 1960—1963 rezultă 
că sarcina de reducere a prețului de cost 
la producția marfă comparabilă, ce revine 
din planul de șase ani, a fost realizată și 
depășită. Pe primele trei trimestre ale anu
lui 1963 s-au obținut la producția compa
rabilă economii peste plan de 230 milioane 
lei, realizîndu-se pe aceeași perioadă și in
dicatorul costuri la mia de lei producție 
marfă. O atenție deosebită a fost acordată 
utilizării cît mai raționale a mijloacelor 
circulante, ceea ce a condus ca la 1 000 lei 
fonduri folosite să rezulte în aceeași pe
rioadă o creștere a producției cu 43 la sută.

Sarcini importante revin întreprinderilor 
Ministerului Industriei Construcțiilor de 
Mașini și în anul 1964.

Lansarea cu 5 luni înainte de începerea 
anului de plan a indicatorilor tehnico-eeo- 
nomici în întreprinderi a permis să se facă 
o analiză profundă și multilaterală a po
sibilităților de îmbunătățire a cifrelor de 
plan și a asigurării condițiilor de reali
zare. La analizele făcute în întreprinderi, 
sub conducerea organelor regionale de 
partid, au participat peste 150 ingineri și 
economiști din minister, constituiți în bri
găzi.

în anul 1964, întreprinderilor Ministeru
lui Industriei Construcțiilor de Mașini le 
revine sarcina de a realiza o producție 
globală cu aproape 15 la sută mai mare 
față de anul 1963. Sporuri deosebite sînt 
prevăzute la producția de material rulant 
feroviar — creșterea fiind de 38 la sută — 
la tractoare'de 32,6 la sută, autocamioane 
și autobuze de 17,2 la sută.

O importantă sarcină o constituie și pla
nul de export pe anul 1964, care prevede 
o creștere cu 18,7 la sută față de anul 1963 
și este aproape de 3 ori mai mare decît 
realizările anului 1959.

în anul 1964, 74,8 la sută din sporul de 
producție urmează să se realizeze pe sea
ma creșterii productivității muncii, care 
este cu H.l la sută mai mare decît rea
lizările anului 1963. în paralel cu crește
rea productivității muncii, o atenție spori
tă va trebui să acordăm calității produc
ției, prin perfecționarea proceselor tehno
logice și organizării producției, prin creș
terea gradu'ui de echipare cu scule, dis
pozitive și verificatoare și întărirea con
trolului tehnic de calitate.

Un loc important în prevederile planu
lui pe anul 1964 îl ocupă asimilarea de 
noi mașini, utilaje și instalații, în cursul 
anului viitor fiind prevăzut un număr'în
semnat de. prototipuri lă nivel tehnic su
perior în construcția de mașini și în sec
torul electrotehnic.

în vederea asigurării dezvoltării forțe
lor de producție, investițiile alocate prin 
plan sînt orientate în continuare spre 
reutilări, dezvoltări și modernizări ale în
treprinderilor existente.

în anul 1964. întreprinderile ministeru
lui au sarcina să reducă prețul de cost al 
produselor, costurile la producția marfă 
comparabilă urmînd să scadă, cu peste 700 
milioane lei față de anul 1963. Beneficiile 
ce trebuie vărsate la bugetul statului pre
zintă o creștere mai mare decît a planului 
de producție, demonstrînd caracterul mo
bilizator al indicatorilor ce revin ministe
rului, pe linia reducerii prețului de cost și 
a sporirii acumulărilor socialiste.

Tabloul luminos al dezvoltării armonioa
se a tuturor ramurilor economiei naționa
le, prezentat de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Mi
niștri, dovedește consecvența cu care sînt 
traduse în viață Directivele Congresului 
al IlI-lea al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și ne umple inimile de bucurie.

Vom munci cu însuflețire pentru înde
plinirea sarcinilor ce ne revin prin planul 
de stat pe anul 1964 și ne angajăm în fața 
Marii Adunări Naționale că sarcina de a 
crește producția globală în ramura con
strucții de mașini de 2,4 ori prevăzută în 
Directivele Congresului al IlI-lea al parti
dului nostru pentru anul 1965 o vom rea
liza încă în anul 1964, adică cu un an mai 
devreme.

îmi exprim acordul cu prevederile pro
iectului de buget pe anul 1964 și îl voi 
vota cu toată încrederea.

fondurile statutare ale gospodăriilor, să- 
mînța necesară și au făcut totodată po
sibil să se vîndă pentru fondul central al 
Statului importante cantități de grîu, de 
porumb și floarea-soarelui.

în regiunea noastră o deosebită atenție 
se-acordă dezvoltării sectorului zootehnic. 
Ca urmare a creșterii fermelor și a pro
ductivității animalelor, gospodăriile co
lective ău vîndut statului cantități sporite 
de lapte de vacă și de oaie, de carne, lînă 
și alte produse.

Pentru a înlătura greutățile întîmpinate 
anul trecut în adăpostirea și hrănirea ani
malelor, în acest an au fost construite încă 
221 de obiective zootehnice și au fost în- 
silozate cu 22 la sută mai multe furaje.

Dezvoltarea economică a gospodăriilor 
colective a creat posibilitatea ca în acest 
an veniturile lor să fie cu peste 50 mi
lioane lei mai mari decît în anul trecut. 
Fondul de bază al G.A.C. va crește în acest 
an, după calcule preliminate, cu încă 120 
milioane lei, față de anul trecut, iar ave
rea obștească cu peste 200 milioane lei. Au 
crescut continuu veniturile colectiviștilor 
în acest an valoarea zilei-muncă va fi cu 
peste 15 la sută mai mare decît în anul 
trecut.

Au fost arătate aici sarcinile sporite în 
legătură eu creșterea producției agricole 
în anul viitor. Pentru îndeplinirea lor, în 
regiunea noastră s-a pus un accent deo
sebit pe calitatea lucrărilor agricole, pe 
aplicarea diferențiată a măsurilor agroteh
nice la însămînțarea griului și a fost arată 
întreaga suprafață pentru culturile de pri
măvară.

în vederea îmbunătățirii organizării 
muncii și a normelor de lucru, pentru a 
crea condiții și mai stimulative colectiviș
tilor și a se asigura dezvoltarea diferitelor 
ramuri de producție, propunem să se stu
dieze și să se elaboreze noi norme indica
tive corespunzătoare stadiului actual de 
dezvoltare al gospodăriilor colective.

în 1964 sînt prevăzute sume importante 
pentru construirea unor noi spații de de
pozitare a vinului. Aceasta este o măsură 
foarte bine venită deoarece în regiunea 
noastră capacitatea insuficientă de prelu
crare a strugurilor și de depozitare a vi
nului au determinat prelungirea campa
niei de preluare și vinificare. Ținînd sea
ma că în anii viitori vor intra pe rod noi 
suprafețe plantate cu vii, propunem ca 
Ministerul Industriei Alimentare să stu
dieze posibilitatea măririi în regiunea 
noastră a capacității actuale de depozitare 
a vinului cu cel puțin 1250 vagoane și do
tarea cu utilaje moderne a centrelor de 
vinificare.

O deosebită însemnătate au măsurile 
luate de partid și guvern privind profi
larea și specializarea gospodăriilor de stat 
în vederea creșterii producției vegetale, 
sporirea producției animale și ridicarea 
continuă a rentabilității unităților. Potri
vit Hotărîrii Plenarei C.C. al P.M.R. din 
noiembrie — decembrie 1961 și a conclu
ziilor sesiunii Marii Adunări Naționale 
din aprilie 1962, organele de stat din re
giunea noastră, sub conducerea organelor 
de partid, cu sprijinul Consiliului Superior 
al Agriculturii, au luat măsuri pentru ca 
profilarea gospodăriilor de stat, alegerea 
ramurilor principale de producție să se 
facă în funcție de condițiile naturale și 
economice ale unităților, în așa fel încît 
să se asigure maximum de producție la 
unitatea de suprafață cu minimum de 
cheltuieli.

Specializarea gospodăriilor agricole de 
stat, aplicată începînd din acest an, își a- 
rată roadele. Astfel, la G.A.S. din comuna 
Ciocîrlia, unde ramura principală o cons
tituie cultura griului, s-a obținut de pe o 
suprafață de 1 500 ha o producție medie 
de 2 485 kg la ha, iar la G.A.S. din co
muna Chiriacescu, unde ramura principa
lă este cultura porumbului, s-a realizat 
de pe întreaga suprafață o producție me
die de 4 850 kg boabe la hectar.

Gospodăriile de stat au obținut rezul
tate bune și în creșterea animalelor, mai 
ales în acele unități în care sectorul zoo
tehnic este ramura principală de produc
ție. Gospodăria de stat din comuna M. 
Kogălniceanu, de exemplu, care are 980 
vaci, a realizat o producție medie de 2 800 
litri lapte.

Specializarea gospodăriilor agricole de 
stat și creșterea industrială a unor specii 
de animale necesită și asigurarea produc
ției de furaje combinate. în acest scop, 
propunem Consiliului Superior al Agri
culturii să studieze posibilitățile construi
rii în Dobrogea, în anii viitori, a unei 
fabrici de furaje combinate.

Rezultate însemnate au fost obținute în 
realizarea execuției bugetare a sfatului 
popular regional. Din datele preliminate 
rezultă că în acest an vom depăși venitu
rile cu peste 2 la sută, iar cheltuielile se 
vor realiza la nivelul planului și cu în
semnate economii. Comitetul executiv a 
avut o permanentă preocupare pentru

Cuvintul deputatului
Rezultatele deosebit de însemnate obți

nute de oamenii muncii din patria noastră 
pe drumul desăvîrșirii construcției socia
liste arată munca rodnică și entuziastă 
a poporului pentru dezvoltarea continuă 
a economiei naționale, pentru realizarea 
mărețelor sarcini trasate de cel de-al 
IlI-lea Congres al Partidului Muncitoresc 
Romîn. în fiecare an sînt puse în funcțiu
ne noi și noi unități productive, dotate cu 
instalații și mașini de înaltă productivita
te, la nivelul celor mai bune realizări ale 
tehnicii mondiale. Numai la Reșița au fost 
construite în ultimii ani, două furnale 
moderne cu o capacitate totală de 1400 
mc., cuptoare pentru elaborarea oțelului 
înzestrate cu tehnică înaltă, o fabrică de 
aglomerare a minereurilor, un complex de 
turnătorii, o secție dintre cele mai mo
derne pentru fabricația motoarelor Diesel, 
o secție de mecanică grea și multe alte 
obiective.

Muncitorii, inginerii și tehnicienii din 
uzinele noastre au învățat să folosească 
bine această tehnică modernă, obținînd 
succese însemnate în creșterea producției, 
productivității muncii și îmbunătățirea ca
lității produselor. în acest an, colectivul 
Uzinelor din Reșița va realiza cele 65 mo
toare Diesel de 2100 C.P. planificate și 
vor da peste plan 12 600 tone oțel și peste 
16 500 tone laminate finite.

Pe baza indicațiilor primite din partea 
conducerii partidului, a tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej personal, colectivul 
uzinei constructoare de mașini de la Re
șița acordă o atenție deosebită ridicării ca
lității produselor. Pentru atingerea acestui 
obiectiv principal, în uzina noastră s-au 
extins o serie de procedee tehnologice mo
derne, ca. de pildă, folosirea curenților de 
inducție la topirea metalelor și la trata
mentul termic, utilizarea ansamblelor su
date în construcția unor utilaje și agregate.

Ținînd seama de gradul înalt al tehni
cii cu care sînt înzestrate secțiile și de 
faptul că produsele pe care le. fabricăm 
trebuie să aibă parametrii tehnico-econo- 
mici și calitativi ridicați, în uzina noastră 
se acordă o atenție deosebită creșterii, ca
lificării muncitorilor în pas cu cerințele 
tehnicii noi. > < .,

Muncitorii noștri s-au străduit; și șe 
străduiesc să-și însușească cît mai bine 
mînuirea unor mașini de mare precizie, 
cum sînt mașinile de rectificat roți din-, 
täte, mașinile de copiat electronice cu co- 
mandă-program și altele. Preocuparea co
lectivului nostru pentru înșușirea cît mai 
temeinică a tehnicii noi rezultă și din fap- 

realizarea și depășirea veniturilor prin 
mai buna folosire a resurselor și rezerve
lor existente, ca și printr-o judicioasă și 
eficace gospodărire a fondurilor prevă
zute în planul de cheltuieli. în acest an 
am avut alocate la bugetul regional sume 
importante pentru finanțarea întreprinde
rilor, organizațiilor economice locale și a 
agriculturii, pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a orașelor, pentru între
ținerea drumurilor locale, fonduri ce au 
satisfăcut nevoile noastre în aceste dome
nii de activitate, creîndu-se posibilitatea 
dezvoltării întreprinderilor economice și a 
agriculturii.

în vederea creării de condiții și mai 
bune de trai pentru oamenii muncii, din 
fondurile alocate de la buget, s-au cons
truit și dat în folosință noi blocuri în cen
trele de raion cu o suprafață locuibilă de 
15 680 m p, au fost executate lucrări edi
litare, extinderi de rețele de apă, canali
zări și electrice, construcții de străzi și 
trotuare etc. în orașele din cuprinsul re
giunii.

Cel mai mare volum din cheltuielile 
bugetului local — peste 50 la sută — l-au 
reprezentat fondurile alocate pentru ac
țiunile social-culturale. Prin folosirea ju
dicioasă a acestor fonduri au fost acope
rite cerințele în acest sector. Astfel, prin
tre obiectivele principale realizate din a- 
ceste fonduri se numără un cinematograf 
cu 300 de locuri în Negru Vodă, casa de 
cultură cu 800 locuri din Tulcea, 6 școli 
medii și elementare. într-un stadiu avan
sat sînt lucrările spitalului cu 300 locuri 
și policlinica din Medgidia etc. Școlile, 
unitățile sanitare și casele de cultură au 
fost dotate cu mobilier și inventar în va
loare de peste 14 milioane lei.

în acest an, prin participarea activă a 
maselor și folosirea resurselor locale, au 
fost construite și date în folosință peste 
130 săli de clasă și s-au luat măsuri ca în 
anul viitor să se construiască încă 180. Vom 
asigura astfel spațiul necesar îndeplinirii, 
sarcinilor trasate de Directivele celui de-al 
IlI-lea Congres al partidului privind tre
cerea la învățămîntul general de 8 ani.

Cu fondurile prevăzute în buget au fost 
electrificate încă 30 de localități și execu
tate extinderi de rețele în alte 38. în pre
zent, 70 la sută din sate sînt electrificate 
și există, premizele ca în anul 1964 să se 
realizeze în linii mari electrificarea tutu
ror localităților din Dobrogea. Antrenați 
într-o largă întrecere patriotică, oamenii 
muncii participă cu elan sporit la ridica
rea nivelului gospodăresc și de înfrumu
sețare a localităților. Aceasta a făcut ca 
numeroase orașe și sate să aibă un aspect 
mai frumos, mai multe instituții social- 
culturale, sanitare, necesare locuitorilor. 
Apreciindu-se rezultatele obținute în anul 
trçcut, orașul Tulcea a fost premiat pe 
țară de către Consiliul de Miniștri, iar pe 
plan regional au fost evidențiate 10 loca
lități.

Sumele prevăzute în proiectul de buget 
pe anul 1964 pentru regiunea noastră sînt 
just stabilite, sarcinile puse sînt mobili
zatoare și pe deplin realizabile. Fondu
rile ne vor da posibilitatea să dezvoltăm 
toate sectoarele economice și social-cultu
rale, vor crea condiții mai bune de muncă 
și de viață oamenilor muncii, vor duce la 
înflorirea continuă a regiunii noastre.

Succesele obținute de poporul nostru, 
sub conducerea partidului, ne dau garan
ția că sarcinile planului pe anul 1964 vor 
fi îndeplinite și depășite. Oamenii muncii 
din regiunea noastră vor munci cu și mai 
mare însuflețire pentru a dobîndi noi 
succese, aducînd contribuția lor la desă- 
vîrșirea construcției socialiste în patria 
noastră.

Bamasehin Ion Pila
tul că, în anul acesta, aproape 2 000 de 
muncitori au participat la cursurile de ri
dicare a calificării. Tot în acest scop, la 
secția motoare Diesel s-a trecut la spe
cializarea muncitorilor pe mașini și repe
re, ceea ce a contribuit la folosirea mai 
judicioasă a mașinilor și îmbunătățirea 
continuă a calității produselor.

Așa cum s-a subliniat în expunerea to
varășului Ion Gheorghe Maurer, una din 
sarcinile importante ce stau în fața între
prinderilor constructoare de mașini este 
reducerea continuă a consumurilor de ma
terii prime și materiale. în această pri
vință, colectivul nostru se preocupă per
manent de a economisi cît mai mult me
tal. Numai prin, țrecerea la construcția 
sudată a unui subansamblu se economi
sesc peste 17 tone de metal pe agregat. 
De asemenea, au fost reduse consumurile 
specifice de metal la fabricația motoare
lor Diesel, la boghiuri și la alte produse. 
Măsurile luate pentru economisirea mate
riilor prime și materialelor au contribuit 
la reducerea cu 5,6 la sută a prețului de 
cost pe anul acesta.

Constructorii de mașini de la Reșița au 
primit cu multă ■ însuflețire sarcinile de 
plan pe anul 1964. Colectivului nostru îi 
revin în anul viitor sarcini: importante. 
Volumul producției jglobale va crește cu 
28 la sută. O creștere mai mare a pro
ducției vom realiza la motoarele pentru 
locomotivele Diesel electrice, precum și la 
alte mașini și utilaje. Este de subliniat 
că sporul producției globale urmează a fi 
realizat în proporție de peste 90 la sută 
pe seama creșterii, productivității muncii, 
în același timp va trebui să asimilăm noi 
produse cu performanțe la nivelul tehnicii 
actuale. ;

Pentru a asigura condițiile necesare în
deplinirii ritmice a planului încă, de la în
ceputul anului, în uzina noastră, s-au luat 
o serie de măsuri țehnico-organizatorice. 
Din acestea menționez : organizarea mai 
bună a producției —, îndeosebi prin orga
nizarea fabricației în flux tehnologic, a 
unor subansamble -r mărirea vitezelor de 
așchiere creșterea gradului de echipare 
cu scule dispozitive și verificatoare, folo
sirea mai rațională a mașinilor și utila
jelor, ridicarea în continuare a calificării 
profesionale a muncitorilor, reducerea 
consumurilor specifice. îndeosebi la metal.

Din dezbaterea cifrelor de plan care are 
loc în aceste zile în secțiile uzinei noastre 
se desprinde hotărîrea fermă a colectivu
lui de muncă de a folosi mai bine rezer
vele interne existente, pentru realizarea 

planului pe anul 1964 la toți indicatorii 
și la toate sortimentele, asigurînd, în ace
lași timp, produselor un înalt nivel tehnic 
și calitativ. Prin aceasta muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii uzinei noastre își vor

Cuvintul deputatului lesff llglar
Succesele obținute In acest an, prevede

rile mobilizatoare ale planului și bugetu
lui pe 1964 confirmă încă o dată caracte
rul realist, științific al politicii partidului 
nostru pentru dezvoltarea continuă, ascen
dentă, echilibrată a economiei noastre na
ționale.

Și în regiunea Maramureș, ca de altfel 
pe tot cuprinsul țării, în anii puterii popu
lare s-a dezvoltat puternic industria. Pe 
harta regiunii au apărut peste 30 de noi 
obiective industriale, iar 70 unități econo
mice au fost reutilate și lărgite. Produc
ția industrială a întregului an 1938 se 
realizează acum în regiune în 33 de zile. 
Producția industriei miniere, principala 
ramură industrială a regiunii noastre, a 
crescut de 7 ori față de 1938. Numai în 
perioada 1960-1963, producția de minereu 
complex a sporit de peste 2 ori, iar cea 
de minereu cuprifer cu 41,8 la sută.

La eforturile întregului popor muncitor, 
pentru înfăptuirea mărețelor sarcini tra
sate de Congresul al IlI-lea al partidu
lui, participă cu însuflețire și colectivele 
de muncă din unitățile economice ale re
giunii noastre. Pînă la 15 decembrie, 35 
de întreprinderi și-au realizat planul a- 
nual atît la producția globală cît și la 
producția marfă. Pe 11 luni ale anului, 
planul producției globale a fost îndeplinit 

. în proporție de 101,6 ia sută. Au fost date 
peste plan însemnate cantități de produ
se a căror valoare se ridică la 47 milioane 
lei.

Industriei miniere din regiunea Maramu
reș i-au fost acordate însemnate fonduri 
pentru investiții. Din totalul fondurilor de 
investiții prevăzute pe anul 1963 pentru 
regiunea noastră, 42 la sută au fost desti
nate industriei extractive. Investițiile alo
cate industriei miniere în acest an sînt de 
4,6 ori mai mari decît cele din anul 1959.

Pe baza acestor fonduri de investiții, în 
regiune au fost construite și au intrat în 
producție exploatările miniere de la Suior 
și Ilba, a fost construită într-un timp re
cord flotația de la exploatarea minieră Bă- 

(iuț. Tot în legătură cu investițiile acorda
te pentru creșterea producției de metale ne
feroase, precum,și pentru rezolvarea ali
mentării cu apă a orașului Baia Mare, se 
desfășoară din plin lucrările de construc
ție a barajului de pe' Firiza, pentru care 
s-a alocat suma de 122 milioane lei. In
formez, Marea Adunare Națională că. con
structorii barajului s-au angajat să scurte
ze termenul de punere în funcțiune și să-1 
termine în cinstea celei de a XX-a aniver
sări a eliberării patriei noastre de sub 
jugul fascist.

Sînt în curs de construcție secțiile de 
topire, acid sulfuric, convertizoare de la 
Uzina de cupru, care puse în funcțiune la 
termenele planificate vor asigura prelu
crarea cu randamente superioare a con
centratelor de metale rezultate de la in
stalațiile de flotare din regiune.

Am reținut din darea de seamă prezen
tată de tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
sarcina constructorilor de a acorda toată 
atenția construirii obiectivelor industriale 
stabilite și necesitatea de a fi date în func
țiune la termenele planificate pentru a 
asigura sporul de producție prevăzut pen
tru anul viitor. Țin să vă încredințez că 
muncitorii, inginerii și tehnicienii de pe 
șantierele de construcții din regiunea Ma
ramureș sînt ferm hotărîți să muncească 
cu toată energia și exigența pentru res
pectarea graficelor de execuție a lucră
rilor de construcții-montaj și să dea ast
fel în funcțiune obiectivele industriale la 
termenele planificate, la un nivel calita
tiv superior, pentru a asigura din primele 
luni de funcționare indicatorii tehnico- 
economici prevăzuți în proiect.

Pe baza indicațiilor conducerii de partid 
și de stat, încă din luna august a început 
defalcarea și dezbaterea cifrelor de plan 
pe anul 1964. Dezbaterea sarcinilor de plan 
pe anul 1964 în întreprinderi se desfășoară 
într-o atmosferă plină de entuziasm, de 
deplină încredere în posibilitatea îndepli
nirii și depășirii acestor sarcini. Din da
tele preliminate rezultă că planurile de 
măsuri tehnico-organizatorice cuprind pînă 
în prezent un număr de 1 649 propuneri 
de măsuri cu o eficiență economică de 
peste 21 milioane lei. Astfel, numai la în

- Cuvintul deputatului Mihai Birliga

Simt o mare bucurie și mîndrie văzînd 
că în fiecare an poporul nostru suie o 
nouă treaptă spre desăvîrșirea construcției 
socialiste, că există tot ce trebuie pentru 
ca în anul următor să se obțină rezultate 
tot mai bune.

Aceasta se datorește faptului că partidul 
nostru îndreaptă eforturile întregului po
por spre înfăptuirea obiectivelor care duc 
la dezvoltarea armonioasă a economiei 
naționale, la creșterea nivelului de trai 
material și cultural al celor ce muncesc

O grijă deosebită acordă partidul și sta
tul nostru dezvoltării agriculturii socialis
te. An de an se prevăd în buget sume im
portante pentru dotarea agriculturii cu 
mașini și tractoare, precum și credite pen
tru dezvoltarea gospodăriilor agricole co
lective. în anul viitor pentru dezvoltarea 
agriculturii se vor aloca din fondurile sta
tului aproape 5 miliarde lei pentru inves
tiții care. împreună cu investițiile din fon
durile proprii ale gospodăriilor colective, 
asigură realizarea cu succes a sarcinilor 
privind sporirea producției agricole.

Anul acesta. în agricultura regiunii Su
ceava s-au investit aproape 140 milioane 
lei. Stațiunile de mașini și tractoare au 
primit 850 tractoare, 312 combine. 650 se
mănători și alte mașini agricole în pre 
zent, la un tractor fizic revin 150 hectare 
teren arabil, față de 440 hectare în 1959 
Totodată, statul a acordat gospodăriilor 
colective credite în sumă de 85 milioane 
lei. în condiții avantajoase pentru dezvol 
tarea sectorului zootehnic și a celorlalte 
ramuri de producție La dispoziția gospo
dăriilor colective au fost puse aproape 
6 000 tone de semințe din soiuri și hibrizi 
de înaltă productivitate.

aduce aportul lor la realizarea cu succes 
a prevederilor planului și bugetului de 
stat pe anul viitor.

Votez din toată inima bugetul de stat 
pe anul 1964.

treprinderile chimico-metalurgice din Baia 
Mare în planurile de măsuri tehnico-orga
nizatorice au fost cuprinse 120 de propu
neri de măsuri a căror eficiență econo
mică se ridică la 3 675 000 lei.

Propunerile făcute sînt îndreptate spre 
folosirea mai rațională a capacităților de 
producție, îmbunătățirea proceselor teh
nologice, reducerea consumurilor specifice 
de materii prime și materiale, creșterea 
productivității muncii și reducerea prețu
lui de cost. Printre cele 363 de măsuri 
prevăzute în planurile tehnico-organizato
rice ale Trustului minier Baia Mare se nu
mără : extinderea metodelor de exploatare 
de mare productivitate la exploatările mi
niere Cavnic și Băiuț, începerea pregătirii 
unor sectoare și orizonturi de producție 
înainte de termenele prevăzute inițial, ex
tinderea mecanizării operațiilor de încăr
cat și transport la toate minele, a tehno
logiei de separare a plumbului din con
centratele cuproase la Baia Sprie și la 
Baia Borșa.

Se dovedește încă o dată că dezbaterea 
cifrelor de plan cu întreaga masă de sa
lariats măsură indicată de conducerea 
partidului și statului nostru, constituie un 
ajutor prețios pentru unitățile economice 
în vederea pregătirii temeinice a produc
ției pentru anul viitor.

O ramură principală a agriculturii regi
unii Maramureș este zootehnia. Transfor
marea socialistă a agriculturii, condițiile 
favorabile de climă și sol, ajutorul perma
nent primit din partea partidului și gu
vernului, îmbogățirea cunoștințelor zoo
tehnice ale colectiviștilor, au deschis mari 
perspective pentru dezvoltarea creșterii a- 
nimalelor. Avem în prezent o încărcătură 
la 100 ha de 52 bovine, din care 28 vaci 
cu lapte.

Dezvoltarea creșterii animalelor a creat 
posibilități ca regiunea noastră să livreze 
mii de animale de prăsilă unităților agri
cole socialiste din regiunile București, Ol
tenia, Iași și altele.

Pentru mărirea numărului de animale, 
pentru îmbunătățirea valorii lor zooteh
nice și în special a rasei brune de Mara
mureș, s-a trecut la întocmirea unor pla
nuri concrete în fiecare gospodărie colec
tivă. în ce privește folosirea creditelor 
pentru cumpărări de animale, ne vom o- 
rienta îndeosebi — așa cum se arată în 
darea de seamă prezentată — spre acele 
gospodării colective din zonele de deal, 
care pot asigura o bază furajeră cores
punzătoare.

Dezvoltarea fermelor pune în fața orga
nelor de partid și de stat din regiunea 
noastră sarcini deosebite în legătură cu 
asigurarea bazei furajere care să satis
facă cerințele șeptelului în continuă creș
tere. în acest scop s-a prevăzut însămîn
țarea cu plante de nutreț a unei suprafețe 
de 30 000 hectare, ceea ce va contribui la 
îmbunătățirea balanței furajere. Rămîne 
să ne ocupăm cu toată insistența și pe vii
tor de rezolvarea acestei probleme vitale 
pentru creșterea animalelor.

O mare bogăție pentru regiunea noastră 
o prezintă pășunile naturale. Pentru folo
sirea cît mai rațională a acestora s-a ex
tins metoda pășunatului în tabere de vară. 
Au fost organizate 210 tabere de vară cu 
peste 30 000 vaci și juninci. Această meto
dă. care a dat rezultate bune, o vom extin
de în 1964.

Asigurarea bazei furajere constituie 
pentru țărănimea din regiune o problemă 
de bază de care depinde creșterea șepte
lului și a producției animalelor și va con
stitui în anu] viitor o preocupare impor
tantă pentru noi.

în fața noastră s-au prezentat planul și 
proiectul de buget pe anul 1964. care prin 
prevederile lor mobilizatoare asigură mer
sul ascendent al dezvoltării economiei na
ționale.

Cu încredere în forțele și energia lor 
creatoare, oamenii muncii din regiunea 
Maramureș, — romîni, maghiari și de alte 
naționalități, înfrățiți în muncă, asigură 
Marea Adunare Națională conducerea 
partidului și guvernul Republicii Popu
lare Romine că pășesc în noul an cu hotă
rîrea fermă de a obține noi succese în 
lupta pentru desăvîrșirea construcției so
cialiste în scumpa noastră patrie.

Colectiviștii din regiunea Suceava prețu
iesc mult ajutorul acordat de stat și depun 
eforturi pentru a înfăptui indicațiile cu
prinse în raportul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la sesiunea ex
traordinară a Marii Adunări Naționale

îndrumați de organele de partid și de 
consiliile agricole, colectiviștii din regiunea 
noastră au întreprins o serie de acțiuni în 
vederea folosirii raționale a pămîntului, 
principalul mijloc de producție în agricul
tură Prin desființarea unor drumuri de 
cîmp. defrișări și desțeleniri suprafața a- 
rabilă a regiunii noastre a crescut în ulti
mii doi ani cu 7 700 ha Unele suprafețe 
de pășuni și finețe slab productive, situa
te în terenuri plane, au fost desțelenite și 
cultivate cu plante furajere, care dau pro
ducții mari

O problemă care stă în atenția noastră 
este combaterea eroziunii solului pe tere
nurile situate în pantă în acest scop s-a 
schimbat orientarea tarlalelor lucrîndu-se 
pe curbele de nivel mai mult de 30 000 
hectare ceea ce contribuie la stăvilirea 
procesului de eroziune Peste 2 200 hectare 
de terenuri erodate, improprii culturilor 
de cîmp au fost plantate cu porni în gos
podăria colectivă din comuna Roma, unde 
sînt președinte, colectiviștii au plantat cu 
pomi și viță de vie un teren în pantă ero
dat. în suprafață de 156 hectare înainte, 
de pe acest teren nu recoltam aproape ni
mic. Acum din valorificarea strugurilor 
și a fructelor realizăm un venit net la fie
care hectar de 5 000 lei.

Pentru a obține de pe pămînturile pe 
care le muncim roade tot mai bogate,

(Continuare în pag (IJ-a)



Nr. 6121
Pag. 3

Cuvîntul deputatului Mihai Birliga
(Urmare din pag. Il-a)

acordăm o atenție deosebită creșterii su
prafețelor însămînțate cu culturi intensive. 
Alături de cereale, noi semănăm suprafețe 
tot mai mari cu sfeclă de zahăr, cartofi, 
legume.

în agricultura regiunii, în activitatea 
gospodăriilor colective se simt tot mai 
mult efectele măsurilor înțelepte inițiate 
de conducerea partidului pentru reorgani
zarea conducerii agriculturii, pentru a se 
încadra fiecare gospodărie colectivă cu cel 
puțin un specialist și pentru organizarea 
învățămîntului agrozootehnic de masă de 
3 ani. Prețuim foarte mult aceste măsuri, 
pentru că ele asigură o conducere științi
fică a agriculturii și înarmarea colectiviș
tilor și mecanizatorilor cu temeinice cunoș
tințe agrozootehnice. Dezbaterea probleme
lor dezvoltării agriculturii în consiliile 
agricole, îndrumarea permanentă de către 
specialiști a colectiviștilor, schimburile de 
experiență asigură răspîndirea și aplicarea 
în producție a metodelor științifice și a 
practicilor înaintate. Rezultatele încep să 
se vadă în producțiile obținute. Anul aces
ta, cu toate condițiile climatice neprielnice, 
în principalele raioane ale regiunii Sucea
va, datorită executării lucrărilor agricole 
în bune condiții, s-au obținut producții de 
cereale și cartofi care asigură necesarul 
pentru colectiviști și vînzarea către stat, 
pe bază de contract, a unor cantități în
semnate de produse. în raionul Săveni, de 
exemplu, au căzut foarte puține precipi
tații. Totuși, s-a obținut o producție de 
1 770 kg porumb boabe la hectar. Sînt 
gospodării colective ca : Sîrbi, Vlăsinești, 
Săveni și altele care, executînd toate lu
crările la un nivel agrotehnic corespun
zător, au realizat producții superioare me
diei pe raion — adică peste 2 500 kg po
rumb boabe la hectar. Aceste exemple 
arată ce mari posibilități de sporire a re
coltei au gospodăriile noastre colective 
prin aplicarea agrotehnicii înaintate.

Multe gospodării din regiune cultivă, in
tercalat prin porumb, pe însemnate supra
fețe, fasole, dovleci și alte plante, obținînd

Cuvîntul deputatului Huria Hulubei
Proiectul de buget propus spre discuție 

și aprobare deputaților. ne-a trezit un sen
timent de satisfacție și mîndrie constatînd 
că el reprezintă o continuare a efortului 
perseverent și bine cumpănit al partidului 
și statului pentru realizarea bunăstării și 
progresului, caracteristice socialismului ce 
se desăvîrșește sub ochii noștri.

De altfel, expunerea făcută aici de către 
tovarășul președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, ne-a arătat 
cum a fost realizat planul pe 1963, prin ac
țiuni sigure și de mare perspectivă, con
duse de un plan înțelept și echilibrat și 
cum planul pe anul 1964 este o continuare 
de o amploare și mai mare, a mersului si
gur; triumfal, al patriei noastre, pe culmi 
greu de imaginat acum 20 de ani.

în actuala situație internațională, com
plexă și contradictorie, Romînia aduce în 
politica sa externă soluții și atitudini în
țelepte pentru destinderea în lume și con
viețuirea pașnică, luptă consecvent pentru 
apărarea civilizației de pericolul distruge
rilor atomice, este prezentă pretutindeni 
atunci cînd se întreprind acțiuni serioase 
privind viitorul omenirii.

Relațiile internaționale ale Romîniei se 
extind necontenit, atît în domeniul econo
mic, cît și în cel științific și cultural.

Ca urmare a succeselor obținute de po
porul romîn, traducînd în viață programul 
mobilizator de desăvîrșire a construcției 
socialiste, trasat de cel de-al III-lea Con
gres al P.M.R., prestigiul țării crește, iar 
opinia publică străină, chiar și acele cercuri 
care nu pot fi bănuite de simpatie pentru 
socialism, recunosc că economia Republicii 
Populare Romîne este sănătoasă și înflo
ritoare, că industrializarea țării are loc în- 
tr-un ritm susținut, că viața noastră cul
turală și științifică promovează valori de 
interes mondial.

Pentru anul 1964 a fost afectată în sco
pul susținerii acțiunilor social-culturale 
suma de 20 635 milioane lei, din care 7 875 
milioane pentru învățămînt, cercetare 
științifică' și pentru cultură. Aceasta re
prezintă un nou și important pas înainte 
pentru ridicarea pe culmi tot mai înalte a 
științei și culturii noastre socialiste.

Nivelul de dezvoltare a științei și a apli
cării ei în producție, reflectînd măsura în 
care omul stăpînește fenomenele și forțele 
naturii, constituie un criteriu de apreciere 
al gradului de civilizație a unui popor, 
înaintarea cu succes spre comunism — 
treaptă superioară a civilizației umane — 
nu poate fi concepută fără o tehnică bazată 
pe. ultimul cuvînt al științei, așa cum spu
nea atît de bine V. I. Lenin.

în special în timpurile noastre, iuțeala 
cu care se succed descoperirile științifice, 
rapiditatea aplicării lor în producție și mai 
ales consecințele lor social-economice. re
prezintă un important criteriu de apre
ciere al caracterului progresist sau peri
mat al unei societăți. Orînduirea socialistă 
creează cîmp larg de dezvoltare forțelor de 
producție, științei și culturii, oferă mari 
posibilități de aplicare în viată a celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru 
ridicarea bunăstării poporului, ceea ce îi 
conferă o superioritate evidentă față de 
capitalism. Bugetul pe care îl avem în față 
cu explicațiile care ne-au fost date de to
varășul președinte al Consiliului de Mi
niștri și de tovarășul ministru al finanțe
lor reflectă cu prisosință această afirmație.

Partidul Muncitoresc Romîn ne-a reco
mandat nouă, oamenilor de știință, să ne 
împărțim, în mod echilibrat, activitățile 
noastre între cercetările fundamentale 
orientate și cercetările aplicative, ceea ce 
a dus la o dezvoltare rapidă și de foarte 
bună calitate a, științei si tehnicii romî- 
nești.

în adevăr, știința făurită astăzi în Ro
mînia contribuie activ la rezolvarea pro
blemelor tehnico-economice legate de in
dustrializarea țării, de dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, de înflo
rirea culturii noastre socialiste, creează 

’ valori noi pentru patrimoniul științei uni
versale.

De la producerea de energie electrică la 
industria petrolului, producția siderurgică, 
industria construcțiilor de mașini, în in
dustria chimică, în aceea a materialelor de 
construcții, în cercetările geologice, în a- 
gronomie, în medicină, pentru a nu aminti 
decît cîteva domenii, cercetarea științifică 
este antrenată în rezolvarea ansamblului 
problemelor ridicate de viața care se plă
mădește sub ochii noștri. 

rezultate bune. In gospodăria noastră am 
cultivat intercalat fasole și dovleci pe în
treaga suprafață de 635 ha cu porumb. 
Producția obținută de la aceste culturi 
ne-a adus un venit suplimentar de 250 000 
lei.

în anul viitor, în fața regiunii stau sar
cini sporite privind creșterea producției 
agricole. Pentru îndeplinirea lor s-au luat 
din timp măsuri. Semănăturile de toamnă 
sînt de bună calitate, iar pentru însămîn- 
țările de primăvară s-au făcut arături pe 
aproape întreaga suprafață.

în prezent, în gospodăriile colective se 
dă o mare atenție lucrărilor pregătitoare 
pentru campania agricolă de primăvară : 
se transportă gunoiul de grajd pe cîmp, se 
repară mașinile, se pregătesc semințele. în 
cercurile agrozootehnice, la ciclurile de 
conferințe și în cadrul schimburilor de ex
periență, colectiviștii își îmbogățesc cunoș
tințele agrozootehnice necesare în vederea 
obținerii unor recolte bogate în anul vii
tor.

Regiunea Suceava este cunoscută ca o 
regiune crescătoare de animale, în special 
taurine. în cursul acestui an, efectivele de 
animale în gospodăriile colective au cres
cut cu 27 000 taurine. în anul viitoi’ șepte- 
lul proprietate obștească se va mări, spo
rind în același timp producțiile obținute 
din sectorul zootehnic. De aceea, vom 
acorda o mai mare atenție dezvoltării bazei 
furajere prin extinderea unor acțiuni care 
au dat rezultate bune. în ultimii ani s-au 
executat lucrări de îmbunătățire a pășu
nilor pe 20 000 hectare. Pe aproape 1 000 
hectare terenuri acoperite cu cioate, din 
masivele muntoase Obcioara și Paltin- 
Mestecăniș, s-au făcut lucrări de curățire. 
Aceste lucrări au dus la sporirea produc
ției de iarbă. Convinși că este în interesul 
gospodăriilor colective și al lor personal, 
colectiviștii sînt hotărîți ca în anul viitor 
să execute asemenea lucrări pe alte 5 200 
hectare. De asemenea, suprafețele cultivate 
cu lucernă irigată vor fi extinse la 2 500 
hectare. Măsuri corespunzătoare se vor 
lua pentru sporirea producției la hectar și 
la plantele furajere cultivate.

O trecere în revistă, chiar sumară, a di
feritelor domenii de activitate și a proble
melor atacate în institutele de cercetări 
ale Academiei, în instituțiile de învățămînt 
superior, în institutele departamentale, ar 
cere mult timp, îneît vă rog să-mi permi
teți să fac numai unele considerațiuni de 
ordin mai general.

Activitatea științifică desfășurată în ul
timii 20 de ani, întrece, în ansamblul ei, 
cu mult ceea ce a realizat Romînia în 
cursul istoriei sale de stat independent. 
Atenția acordată științei de către partid și 
de către stat, dragostea și stima cu care 
sînt înconjurați oamenii de știință, baza 
materială oferită cercetărilor, devotamen
tul și entuziasmul lucrătorilor din labora
toare, care văd acum un sens mai adînc 
al activității lor, explică aceste rezultate.

Aș vrea să dau un exemplu din intro
ducerea în practică a metodelor de lucru 
cu izotopii radioactivi, care prezintă as
pecte foarte multilaterale. Astfel, Institu
tul de Fizică Atomică a livrat. în 1963, 
255 000 mili-Curie de izotopi și de substan
țe marcate pentru industrie, agricultură, 
medicină, cercetări speciale. Prin aceasta, 
metode foarte actuale de cercetare și de 
aplicații au putut fi atacate cu succes. 
Aceste acțiuni duc și la economii conside
rabile și de valută.

Aplicațiile radioizotopilor au adus o con
tribuție remarcabilă la automatizarea mul
tor procese tehnologice, precum și în re
zolvarea unor probleme ridicate de econo
mia națională. Astfel, instalațiile de măsu
rare a nivelelor realizate de I.F.A. și li
vrate pentru C. S. Hunedoara, Uzinele 
„Victoria“-Călan, Uzinele „Tractorul“ Bra
șov, fabricile de sticlă Azuga, Tîrnăveni și 
Fieni, Uzina de fire și fibre sintetice Săvi- 
nești, Petrochim-Ploiești, fabrica de zahăr 
Tîrgu-Mureș și altele ușurează considera
bil munca de producție și duc implicit la 
economii serioase. Același lucru putem 
spune și de alte dispozitive electronice re
alizate în țară tot la institut, pentru mă
surat densitatea, umiditatea, grosimile, 
care și ele aduc avantaje serioase la dife
rite locuri de producție, pe șantiere de 
construcții, în fabrici, la construcția de 
drumuri ș.a.m.d. Menționez, de asemenea, 
că folosirea carotajului radioactiv de că
tre unitățile de prospecțiuni petroliere ale 
Ministerului Industriei Petrolului și Chi
miei a condus la realizări cu totul remar
cabile și cu rezultate economice evidente 
și foarte bune.

Cu ajutorul mașinilor electronice de cal
cul, construite în I.F.A., au fost rezolvate 
o serie întreagă de probleme, dintre cele 
mai diferite, pentru majoritatea sectoare
lor economiei naționale. Volumul de cal
cule efectuate cu aceste mașini în cursul 
anului 1963 atinge 7 600 ore efective și a 
adus serioase avantaje economice.

O contribuție importantă la introducerea 
tehnicii noi în economia națională o are 
și activitatea de îndrumare a unităților 
nucleare, precum și cursurile de pregătire 
în vederea utilizării izotopilor radioactivi, 
ținute sub controlul Comitetului pentru 
Energia Nucleară. Astfel, în 1963 au fost 
îndrumate aproximativ 190 unități. De a- 
semenea, numai în 1963 au absolvit cursu
rile menționate 140 persoane cu studii su
perioare.

Nu pot să închei această schițare sumară 
fără a aminti că numeroase institute, crea
te de regimul nostru de democrație popu
lară. cum ar fi : Institutul de fizică din 
București, centrele de cercetări chimice 
ale Academiei institutele departamentale 
de chimie, un mare grup de institute me
dicale și multe altele, au adus foloase re
marcabile economiei naționale și sănătății 
publice, multe din ele fiind cunoscute pe 
arena științifică internațională prin cer
cetările lor fundamentale de mare va
loare.

Rezultatele cercetărilor științifice de 
bază și aplicate ale institutelor tehnico- 
științifice sînt publicate în revistele romî- 
nești, editate în limba romînă și în alte 
limbi de circulație internațională, precum 
și în reviste străine de specialitate de 
mare prestigiu. De asemenea, oamenii de 
știință din Romînia au elaborat numeroa
se monografii, tratate și manuale de reală 
valoare, apreciate elogios în lume. Multe 
din ele au fost traduse în diferite limbi 
străine. Rezultatele științifice romînești 
sînt comunicate și în conferințe, colocvii 
și simpozioane internaționale. Savanțij 
noștri se bucură de stimă, sînt solicitați să 
conducă diferite ședințe plenare, li se 

încredințează sarcini importante în activi
tatea științifică a acestor manifestări, a- 
plică experiența romînească în diferite co
laborări internaționale. Succesele obținute 
de știința noastră, prestigiul de care se 
bucură în lume, ilustrează marile posibili
tăți și condițiile deosebit de prielnice crea
te pentru oamenii de știință de regimul 
democrat-popular, de partidul nostru în
țelept.

Intelectualitatea constituie una din re-

Cuvîntul deputatului Ștefan Matei
Planul și proiectul de buget pe anul 

1964, prezentate în această sesiune a Marii 
Adunări Naționale, oglindesc grija parti
dului și guvernului pentru industrializa
rea în ritm susținut a țării, pentru rațio
nala repartizare teritorială a forțelor de 
producție, pentru creșterea an de an a 
potențialului economic al regiunilor mai 
puțin dezvoltate.

în anii regimului democrat-popular, re
giunea noastră ca, de altfel, toate regiu
nile țării, a cunoscut o dezvoltare multi
laterală. Au luat ființă și se dezvoltă con
tinuu importante ramuri industriale : me
talurgie și construcții de mașini, petrol, 
chimie, industrializarea lemnului, materia
le de construcții și altele. Cît de rapid s-a 
dezvoltat economia regiunii reiese din 
faptul că întreaga producție globală a a- 
nului 1938 se obține în prezent în circa 
șase săptămîni. în ultimii 4 ani ritmul 
mediu anual de creștere a producției in
dustriale a regiunii este de 16 la sută — 
superior ritmului mediu de creștere pe 
țară.

Dezvoltarea economică a regiunii Argeș 
a fost posibilă ca urmare a acordării, an 
de an, de către stat a unor importante 
fonduri de investiții, care au permis rea
lizarea de noi obiective industriale, pre
cum și dezvoltarea, reutilarea și moderni
zarea celor existente.

Numai în anii 1960—1963 au fost inves
tite 6 miliarde lei, cu peste 2 miliarde mai 
mult decît în perioada 1955—1959. Peste 
63 la sută din aceste fonduri au fost des
tinate dezvoltării industriei, iar din aces
tea mai mult de 90 la sută, au fost uti
lizate în ramurile construcției de mașini, 
petrol, cărbune, chimie, energie electrică, 
exploatarea și industrializarea lemnului.

Anul acesta a intrat parțial în funcțiune 
Combinatul de industrializare a lemnului 
din Pitești cu fabricile de : mobilă, placaj 
și plăci fibrolemnoase. Și în anul viitor se 
alocă regiunii Argeș un volum însemnat 
de investiții, cu 40 la sută mai mare decît 
în 1963. Aceste fonduri sînt concentrate 
în special spre marile obiective industriale.

La Cheile Argeșului înaintează lucrările 
Hidrocentralei „16 Februarie“, măreț o- 
biectiv al planului de 6 ani, care în sta
diul de exploatare va avea o putere in
stalată de 220 megawați,adică aproape o 
treime din întreaga putere instalată în 
centralele energetice din anul 1938. Acest 
nod hidroenergetic creează posibilitatea iri
gării a zeci de mii de hectare în bazinul 
Argeșului, va feri de inundații importante 
suprafețe de teren agricol, va asigura mă
rirea debitului de apă pentru alimentarea 
Capitalei, creînd în același timp condițiile 
pentru amenajarea ulterioară a unei serii 
de microhidrocentrale.

De asemenea, se desfășoară în ritm sus
ținut lucrările de construcții-montaj la U- 
zina de aluminiu de la Slatina, care va 
avea o capacitate de producție de 50 000 
tone aluminiu și aliaje pe an. Avînd la 
bază rezervele de bauxită existente în țară, 
această uzină va deschide perspectiva dez
voltării unei noi ramuri a metalurgiei ne
feroase de mare însemnătate pentru eco
nomia națională. Pe aceste șantiere lucrea
ză mii de oameni, din care mulți altădată 
nu știau decît să țină coarnele plugului și 
care acum au învățat meseriile de mineri, 
betoniști, mecanici, electricieni etc., deve
nind muncitori de nădejde, pregătiți la cea 
mai bună școală — școala șantierului.

Țin să vă transmit hotărîrea muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor de pe șan
tierele acestor mari obiective industriale, 
de a lucra în ritmul care să asigure pu
nerea lor în funcțiune la termenele pla
nificate și de a executa lucrările la un 
înalt nivel calitativ.

Pentru aceasta ei vor da toată atenția 
metodelor moderne de lucru, bunei orga
nizări a șantierelor, folosirii cît mai rațio
nale a utilajelor de construcții, respectării 
întocmai a graficelor de execuție a lucră
rilor. în legătură cu punerea în func
țiune în anul viitor a uzinei de aluminiu 
de la Slatina, vom pregăti din timp ca
drele necesare, la un nivel corespunzător 
tehnicii cu care este înzestrată această 
unitate, astfel îneît să realizăm într-un 
timp cît mai scurt indicatorii tehnico-e- 
conomici prevăzuți în proiecte.

Rezultate bune au obținut oamenii mun
cii din regiunea noastră și în alte dome
nii de activitate. în industrie, planul pro-

Cuvîntul deputatului Iosif Hess
Permiteți-mi ca, în legătură cu unele 

probleme ridicate în raportul la proiectul 
de buget și raportul Comisiei economico- 
financiare, să-mă opresc pe scurt asupra 
unor aspecte privind grija permanentă pe 

sursele cele mai prețioase ale unei, socie
tăți, ea contribuie la crearea noului, la 
învechirea noului, ea condiționează în 
orice caz nemijlocit mersul înainte. De 
aceea, partidul are atîta dreptate cînd 
pune un puternic accent pe stimularea 
resurselor intelectuale ale țării, pe edu
carea lor, pe crearea mijloacelor ca știința 
și cultura să se dezvolte cu ajutorul lor.

Subscriu în totul bugetul propus și voi 
vota pentru el cu toată încrederea.

ducției globale pe anul 1963 a fost înde
plinit cu 13 zile mai devreme. Economiile 
peste plan se ridică la suma de 80 mili
oane lei, iar beneficiile suplimentare la 
50 milioane lei.

Anul viitor sarcinile de plan ce revin 
regiunii noastre sînt mult sporite față de
1963. Sînt prevăzute creșteri importante 
la producția globală industrială, la pro
ductivitatea muncii. Economii și beneficii 
însemnate vor trebui să realizeze între
prinderile pe seama reducerii prețului de 
cost. Realizările obținute în acest an, ho
tărîrea oamenilor muncii din întreprinde
rile și organizațiile economice din regiunea 
noastră de a înfăptui politica partidului 
de dezvoltare continuă și în ritm susținut 
a economiei naționale sînt o chezășie si
gură că aceste sarcini vor fi îndeplinite 
exemplar.

Și în agricultura regiunii Argeș, ca ur
mare a condițiilor deosebite create de în
cheierea colectivizării, s-au obținut rezul
tate bune privind creșterea producției a- 
gricole vegetale și animale. Un mare ac
cent s-a pus și pe valorificarea terenuri
lor în pantă, erodate și slab productive. 
Pe baza sarcinilor trasate de conducerea 
partidului, comitetul regional de partid și 
sfatul popular regional au organizat des
fășurarea unei largi acțiuni de amenajare 
și plantare a acestor terenuri cu pomi și 
viță de vie. La această acțiune au parti
cipat zeci de mii de țărani, care au exe
cutat lucrări de desfundat, terasat și plan
tat pe 44 000 ha., transformînd astfel dea
lurile degradate, pe care altădată creșteau 
doar mărăcini, în livezi și podgorii înflori
toare. Valoarea acestor lucrări se ridică la 
suma de peste 640 000 000 lei. Aceste reali
zări au fost posibile datorită măsurilor ce 
au fost luate pentru pregătirea unui mare 
număr de colectiviști, care au adus o con
tribuție însemnată la producerea materia
lului săditor, la înființarea și întreținerea 
plantațiilor. în acest an, în afară de gos
podăriile agricole de stat și stațiunile ex
perimentale, care au altoit 12 milioane vițe 
de vie, în 46 gospodării agricole colective, 
unde au fost organizate pepiniere viticole, 
s-au altoit 28 milioane vițe de vie. Din a- 
cestea au rezultat peste 14 milioane vițe 
de calitatea I, cu care se va planta în 
primăvara anului 1964 o suprafață de cir
ca 4 mii hectare. Ținînd cont de expe
riența dobîndită, anul viitor se vor altoi 
40 milioane bucăți viță de vie în gospo
dăriile agricole colective, ceea ce va per
mite plantarea în anul 1965 a unei supra
fețe de 5 000 hectare. O atenție deosebită 
se va acorda îmbunătățirii sortimentului 
de soiuri în' favoarea strugurilor de masă, 
care vor reprezenta 40 la sută din totalul 
vițelor altoite. în pomicultură, ne vom o- 
cupa în mod deosebit de lucrările de în
treținere în plantațiile tinere, fertilizarea 
solului și generalizarea experienței acumu
late în folosirea ’spațiilor dintre rîndurile 
de pomi pentru cultivarea de plante fura
jere, cartofi, sfeclă, arbuști fructiferi etc.

Extinderea sistemului agropomicol în a- 
nul 1964 pe o suprafață de peste 30 000 
hectare de plantații va crea noi posibili
tăți de creștere a suprafețelor ocupate cu 
plante furajere și alimentare într-o zonă 
cu terenuri arabile restrînse, ceea ce va 
duce la sporirea veniturilor gospodăriilor 
agricole colective.

Intrarea pe rod a noilor plantații ridică 
probleme deosebite legate de depozitarea, 
conservarea și industrializarea în cele mai 
bune condiții a strugurilor și fructelor. în 
acest scop, vom lua din timp măsuri pen
tru construirea silozurilor de păstrare, a 
centrelor de industrializare și pentru o 
mai bună organizare a valorificării și des
facerii lor. In rezolvarea acestor proble
me, solicităm și sprijinul organelor cen
trale.

Nu m-am oprit asupra producției cerea
liere. Noi sîntem conștienți că rezultatele 
obținute în acest domeniu nu sînt la nive
lul posibilităților regiunii. Sîntem hotărîți 
să ne îngrijim din timp de luarea tuturor 
măsurilor necesare pentru creșterea pro
ducției de grîu și porumb, astfel îneît să 
asigurăm mărirea veniturilor colectiviști
lor și să contribuim în mai mare măsură 
la sporirea fondului central al statului.

Cifrele bugetului pe anul 1964 sînt o do
vadă grăitoare a preocupării partidului și 
guvernului pentru înflorirea patriei noas
tre și ridicarea continuă a nivelului de trai 
al oamenilor muncii.

care partidul și statul nostru o manifestă 
pentru bunăstarea poporului. Această 
grijă este puternic oglindită și în înfăptu
irile din regiunea Brașov, care în anii pu
terii populare a cunoscut un deosebit a- 

vînt pe calea progresului economic și so
cial-cultural. Faptul că în ultimii ani în 
regiunea noastră s-au făcut investiții de 
peste 800 milioane lei pentru îmbunătăți
rea deservirii oamenilor muncii prin co
merț, gospodărie comunală și alte prestări 
de servicii, pentru construirea de locuințe 
și dezvoltarea acțiunilor social-culturale 
și a turismului, constituie o dovadă eloc
ventă a creșterii continue a nivelului de 
trai material și cultural al oamenilor 
muncii.

în primii 4 ani ai planului șesenal, 
populația regiunii a fost aprovizionată, 
prin cele 3670 unități ale comerțului de 
stat și cooperatist, cu un sortiment tot 
mai bogat de mărfuri, al căror volum a 
crescut an de an. Numai în anul 1963 s-au 
vîndut mărfuri cu o valoare de 1 miliard 
și jumătate mai mare decît în 1959. Ca 
urmare a transformărilor profunde ce au 
avut loc în viața satelor în urma colectivi
zării agriculturii, volumul mărfurilor des
făcute la sate a cunoscut de asemenea o 
însemnată creștere.

Comitetul executiv al sfatului popular 
regional s-a preocupat în mod deosebit de 
lărgirea rețelei comerciale, de dotarea și 
modernizarea ei. în acest an au început 
lucrările pentru construirea unui complex 
comercial în valoare de peste 18 milioane 
lei în cartierul „Steagul roșu“ din Brașov.

în centrul atenției organelor de partid 
și de stat se află de asemenea sporirea 
neîncetată a spațiului locativ. Pînă la sfîr- 
șitul acestui an fondul locativ sporește cu 
încă 2 500 de apartamente, iar în anul 
1964 se vor construi peste 2 800 de aparta
mente. Comitetul executiv al sfatului 
popular a luat măsuri pentru îmbunătăți
rea calității execuției, ridicarea gradului 
de confort și reducerea prețului de cost 
al noilor locuințe. Pentru reducerea du
ratei de execuție a construcțiilor, solici
tăm un sprijin mai concret din partea or
ganelor centrale de resort, în avizarea 
mai operativă a documentațiilor tehnice și 
îndrumarea proiectanților pentru realiza
rea unor lucrări de calitate cît mai bună.

Progrese de seamă s-au obținut și pe 
linie gospodăresc-edilitară. în ultimii 
ani, în regiunea noastră s-au efectuat lu
crări importante, menite să asigure oame
nilor muncii condiții de viață tot mai 
bune. Alimentarea cu apă a orașelor din 
regiune a fost îmbunătățită prin noi insta
lații de captare și distribuție, prin extin
deri de rețele în Brașov, Sibiu, Făgăraș, 
Rupea, Sighișoara, Tg. Secuiesc și în pri
mul rînd în noile cartiere de locuințe. S-a 
îmbunătățit substanțial transportul în co
mun, ca urmare a creșterii numărului de 
autovehicule, iar traseele de transport au 
sporit de 10 ori în comparație cu anul 
1955. Lumina electrică pătrunde tot mai 
mult pînă în cele mai îndepărtate cătune 
ale regiunii. La cele 343 sate electrificate, 
cîte existau la sfîrșitul anului 1962, s-au 
adăugat încă 44 sate electrificate în a- 
cest an.

Urmînd cu încredere politica partidului 
și a guvernului, dînd dovadă de un fier
binte patriotism, oamenii muncii din re
giunea noastră — romîni, germani, ma
ghiari — participă cu elan în întrecerea 
patriotică organizată între orașele și comu
nele patriei, pentru ridicarea nivelului 
gospodăresc și înfrumusețarea acestora. 
Pentru rezultatele obținute pe anul 1962 
în întrecerea între orașe, orașul Sibiu a 
fost premiat pe țară, ceea ce a dat un nou 
avînt întrecerii în regiune și a făcut ca 
orașele și comunele noastre să fie din ce 
în ce mai bine gospodărite, să devină mai 
frumoase. în anul viitor, vom dezvolta și 
mai mult întrecerea patriotică pentru a 
ridica continuu nivelul edilitar-gospodă- 
resc al orașelor și comunelor regiunii.

O contribuție de seamă la îmbunătățirea 
condițiilor de deservire a populației o

Cuvîntul deputatului Maxim Bergheanu
Oamenii muncii din regiunea Cluj, ro

mîni, maghiari și germani, încadrați în 
efortul general al întregului popor, lucrea
ză cot la cot în uzine, pe ogoare, școli șl 
facultăți, instituții de cultură și artă — 
însuflețiți de dorința comună de a vedea 
patria noastră tot mai înfloritoare — își 
aduc contribuția lor entuziastă la desă- 
vîrșirea construcției socialiste, la dezvol
tarea economiei, științei, culturii și bună
stării poporului nostru.

Aș dori să mă refer la cîteva aspecte 
mai importante din regiune.

Pe ansamblul regiunii Cluj preliminăm 
o realizare a planului de stat, pe anul în 
curs, la producția globală, de 103,8 la sută, 
iar la producția marfă de 103,4 la sută. 
Pînă la data de 21 decembrie peste 
40 de întreprinderi din regiune au reali
zat planul anual, dînd peste plan însem
nate cantități de produse.

Colectivele întreprinderilor au fost în
drumate să acorde o atenție deosebită 
creșterii productivității muncii, prin pu
nerea în valoare a tuturor resurselor exis
tente. Ca urmare, s-a depășit sarcina de 
creștere a productivității muncii pe anul 
în curs, realizîndu-se o creștere de 8,6 la 
sută față de nivelul atins în 1962.

Organele locale de partid și de stat au 
analizat modul în care au fost realizate 
sarcinile de creștere a productivității 
muncii pe anul 1963 și, ținînd seama că 

aduce cooperația meșteșugărească, care-, 
de asemenea, și-a îmbunătățit activitatea 
în ultimii ani.

Vasta activitate de ridicare a nivelului 
cultural ai maselor, dusă de partidul și 
guvernul nostru, se reflectă an de an în 
bugetul statului. Numai în regiunea noas
tră pentru dezvoltarea învățămîntului și 
pentru acțiunile de culturalizare a mase
lor s-au cheltuit în anul 1963 peste 260 
milioane lei, ceea ce reprezintă 32 la sută 
din bugetul total al sfatului popular re
gional. învățămîntul de toate gradele cu
noaște o continuă dezvoltare, se îmbună
tățește tot mai mult procesul instructiv- 
educativ.

O puternică dezvoltare a cunoscut și în
vățămîntul superior. Dacă în anul școlar 
1949/1950 în orașul Brașov existau doar 
două facultăți cu 1 076 studenți, în cursul 
acestui an în Institutul politehnic și Insti
tutul pedagogic funcționează 6 facultăți 
cu un număr de 4 200 studenți. In afara 
de clădirea Institutului pedagogic de 3 ani, 
s-au mai construit și amenajat încă 5 că
mine și este în curs de a fi dat în folosin
ță un complex studențesc încăpător și mo
dern utilat.

Folosind cu chibzuință fondurile bu
getare și resursele locale, sfaturile popu
lare din regiunea Brașov asigură prin cele 
peste 1 880 cluburi, cămine culturale, bi
blioteci, cinematografe, case de cultură și 
alte instituții de cultură și artă, deservi
rea în condiții tot mai bune a cerințelor 
culturale ale oamenilor muncii. Dacă în 
trecut în regiunea Brașov nu exista nici 
o instituție de artă, în prezent activează 
două teatre de stat în limba romînă, unul 
în limba maghiară și o secție în limba 
germană ; două teatre de păpuși, un tea
tru muzical, două filarmonici de stat, două 
orchestre de muzică populară.

Unitatea indestructibilă și colaborarea 
frățească dintre oamenii muncii romîni, 
maghiari și germani se manifestă puternic 
atît în întreprinderi, unitățile socialiste 
ale agriculturii, școli și instituții, cît și pe 
planul artistic-cultural. Aceasta Constituie 
o vie expresie a rezolvării juste a pro
blemei naționale de către Partidul Mun
citoresc Romîn și statul nostru democrat- 
popular

Un ultim aspect la care vreau să mă 
refer este dezvoltarea turismului în re
giunea Brașov. Monumentele culturale și 
istorice, frumusețile naturale existente în 
regiunea noastră atrag un număr tot mai 
mare de turiști din țară și de peste hotare. 
Sfatul popular regional s-a străduit să 
îmbunătățească mereu condițiile de trans
port, cazare și hrană, dotînd casele de 
odihnă și cabanele cu mobilier și utilaje. 
Numai în anul 1963 s-au investit în acest 
scop 3,6 milioane lei. S-au efectuat ame
najări și s-au dat în exploatare noi baze 
turistice în masivele muntoase Bucegi, 
Făgăraș, Ciucaș și altele. Totuși, trebuie 
să arătăm că, față de cererea mereu cres- 
cîndă, bazele turistice au devenit neîncă
pătoare mai ales în vîrf de sezon. Pentru 
îmbunătățirea condițiilor necesare turis
mului și asigurării odihnei oamenilor mun
cii din țară, a tot mai multor turiști străini, 
au început în orașul Brașov lucrările de 
extindere a hotelului „Carpați“, construi
rea drumului Warte-Poiana, iar în anul 
ce urmează se prevede sporirea substan
țială a capacităților de cazare la Poiana 
Brașov.

Consider că proiectul de buget prezen
tat în fața noastră corespunde sarcinilor 
stabilite de partid și guvern și îl votez cu 
toată încrederea, asigurîndu-vă că vom 
lua măsurile cele mai corespunzătoare 
pentru a ne aduce contribuția la realiza
rea lui integrală, în scopul dezvoltării 
economiei naționale și ridicării continue a 
nivelului de trai material și cultural al 
oamenilor muncii.

în anul viitor productivitatea muncii va 
trebui să sporească pe regiune cu 6,2 la 
șută, și-au propus să orienteze activitatea 
întreprinderilor spre o mai bună organi
zare a producției, folosirea mai judicioasă 
a spațiilor de producție și a timpului, cît 
și spre continua ridicare a calificării mun
citorilor.

Problema calității produselor a consti
tuit una din preocupările centrale ale co
lectivelor uzinelor noastre. Pe bună drep
tate darea de seamă asupra planului sub
liniază sarcinile ce ne revin pe anul viitor 
în îmbunătățirea continuă a calității pro
duselor. Mi-aș permite să rețin atenția 
Marii Adunări Naționale cu cîteva reali
zări din regiune, pe această linie. Uzinele 
„Industria Sîrmei“-Cîmpia Turzii au ob
ținut oțeluri superior aliate pentru rul
menți, cu indici calitativi ridicați, care 
înainte se importau. Prin perfecționarea 
documentației tehnice și elaborarea unor 
procese tehnologice noi, Uzina „Unirea“- 
Cluj a îmbunătățit caracteristicile con
structive ale mașinilor de filat și răsucit 
fire, ceea ce dă posibilitatea întreprinde
rilor cărora le sînt destinate să obțină o 
creștere a productivității muncii cu peste 
25 la sută.

Colectivele unor întreprinderi și-au con
centrat atenția în direcția obținerii unor 
produse deficitare în balanța economiei 
naționale, cum sînt : pulberi metalice din 
care se obțin piese de precizie necesare 
construcției de mașini, electrozi siderurgici 
metalizați și carbură de siliciu — produse 
de calitate superioară care înlocuiesc cu 
succes produsele similare importate.

Conștienți de răspunderea ce ne revine, 
de a da produse de o calitate tot mai bună 
la export, in anul 1964 vom acorda un 
sprijin mai eficient Uzinelor „Tehnofrig“ 
pentru îmbunătățirea parametrilor agre
gatelor frigorifice, Uzinelor sodice, pentru 
lărgirea sortimentelor cerute la export, 
întreprinderilor care produc articole de 
menaj, cît și celor de industrializare a 
lemnului.

Planul pe 1964 prevede și pentru regiu
nea noastră creșteri însemnate față de 
realizările anului 1963. Astfel, pe întreaga 
regiune planul producției globale indus
triale sporește cu 17.7 la sută.

Continuînd politica justă a partidului de 
dezvoltare armonioasă a tuturor regiuni
lor țării, an de an. prin planul de stat, 
s-au alocat regiunii noastre importante 
fonduri de investiții. Și în anul 1964 sînt 
acordate regiunii noastre peste 630 milioa
ne lei pentru continuarea unor obiective 
industriale începute și construirea de noi 
obiective. Am reținut din documentele pre
zentate aici necesitatea mobilizării tuturor 
forțelor pentru darea în funcțiune în ter
men și la capacitățile prevăzute în proiect, 
a tuturor lucrărilor de investiții. Vom crea 
condițiile necesare realizării planului prin

In timpul votării (Continuare în pag. IV-a)
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asigurarea din timp a proiectelor și docu
mentațiilor, aprovizionarea cu utilaje șt 
materiale necesare și organizarea mai bună 
a muncii pe șantiere.

Entuziasmul manifestat de oamenii 
muncii din regiunea noastră, angajamen
tele mobilizatoare pe care și le iau cu o- 
cazia dezbaterii sarcinilor de plan ce au 
loc în prezent sînt o garanție că planul va 
fi realizat și depășit. Numai la 5 întreprin
deri unde a avut loc dezbaterea sarcinilor 
de plan s-au luat angajamente de a se da 
peste plan produse în valoare de 17,5 mi
lioane lei, de a se realiza economii la pre
țul de cost de peste 6,5 milioane și benefi
cii de 5.5 milioane lei.

Regi nii Cluj, ca și altor regiuni, i-au 
fost alocate însemnate investiții pentru 
dezvoltarea agriculturii. Ca urmare a aju
torului primit și a muncii rodnice a colec
tiviștilor, gospodăriile colective s-au con
solidat, s-au dezvoltat și și-au sporit veni
turile, ceea ce a dus la creșterea nivelului 
de trai material și cultural al colectiviști
lor.

Considerăm justă orientarea investițiilor 
în agricultură pe anul viitor : a acorda 
credite cu prioritate gospodăriilor colective 
din zonele de deal pentru dezvoltarea 
creșterii animalelor. Aceasta va contribui 
la o mai bună folosire a bazei furajere care 
există în aceste zone și va duce la sporirea 
efectivului de animale.

în darea de seamă prezentată Marii 
Adunări Naționale de președintele Consi
liului de Miniștri se subliniază că sarcina 
primordială în agricultură rămîne și pe 
mai departe creșterea producției de ce
reale. Noi înțelegem importanța și juste
țea acestei probleme cît și sarcinile ce ne 
revin.

Este știut că anul 1963 a fost un an se
cetos și în regiunea Cluj. Totuși practica 
a demonstrat că acolo unde s-au aplicat 
metodele agrotehnice înaintate, efectele 
negative ale secetei au fost atenuate. Ast
fel, gospodăriile de stat au realizat o pro
ducție medie de 2 200 kg grîu la ha și 3 000 
kg porumb boabe la ha, reușind să livreze 
integral, la toate produsele, cantitățile 
prevăzute. Producții sporite la grîu, po
rumb și alte culturi au obținut și unele 
gospodării colective. Astfel, de pe întreaga 
suprafață cultivată cu grîu, G.A.C. Aiud I, 
Cășei, Bolduț și altele au realizat produc
ții medii de 1 700 și 2 000 kg la ha, iar 
G.A.C. din Dăbica, Mirăslău, Mihai Vitea- 
zu, Răscruci și altele au obținut o recoltă 
medie de peste 2 000 kg porumb la ha.

învățînd din experiența anilor trecuți, 
în regiune s-au luat măsuri pentru a pre
găti mai bine recolta anului viitor. Ca 
prim obiectiv, începînd din toamna aceas
ta, s-a urmărit realizarea la timp a însă- 
mînțărilor de toamnă, în condiții agroteh
nice superioare anilor trecuți. Grîul a ră
sărit în întregime, o bună parte intrînd în 
iarnă în condiții optime. S-a acordat o 
atenție deosebită realizării planului la 
arături de toamnă. Circa 84 la sută din 
culturile prăsitoare vor fi însămînțate în 
arături de toamnă. Concomitent s-au luat 
măsuri de fertilizare a solului, de selecțio
nare a soiurilor celor mai potrivite, de 
amplasare a culturilor, ținînd seama de 
condițiile pedoclimatice, cît și de asigu

fowfa/ Imolae Siosan
Ca și celelalte sectoare ale economiei, 

agricultura s-a bucurat de un mare spri
jin și o atenție deosebită din partea parti
dului și guvernului și personal din partea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Este 
suficient de arătat că investițiile în agri
cultură în perioada 1960—1964 se ridică 
la circa 21 miliarde lei, sumă care depă
șește prevederile Directivelor Congresu
lui al IÎI-lea pe întregul plan de 6 ani.

Prin dezvoltarea într-un ritm rapid a 
industriei noastre socialiste și cu precă
dere a industriei grele, cu pivotul ei — 
industria constructoare de mașini — agri
cultura a fost înzestrată cu tractoare șl 
mașini agricole din cele mai moderne care 
asigură un înalt grad de mecanizare a 
principalelor lucrări agricole și efectuarea 
lor în termeni optimi.

Ținînd seama de rezultatele țărilor mai 
avansate în mecanizarea agriculturii, pre
cum și de experiența proprie, specialiștii 
din agricultură în strînsă colaborare cu 
cei din industria construcțiilor de mașini, 
au stabilit noi tipuri de tractoare, pluguri, 
mașini de semănat, de recoltat, împrăștiat 
îngrășăminte și altele, care, introduse în 
producție, sporesc randamentul și ridică 
nivelul calitativ al lucrărilor agricole.

Industria chimică, în plin avînt, a pro
dus în 1963 de 3,6 ori mai multe îngră
șăminte minerale decît în 1959.

Terminarea colectivizării a creat condi
ții superioare pentru dezvoltarea intensi
vă și multilaterală a agriculturii.

Reorganizarea conducerii agriculturii, 
prin înființarea Consiliului Superior și a 
consiliilor agricole regionale și raionale, a 
demonstrat că participarea oamenilor de 
știință, a celor mai buni specialiști care 
lucrează nemijlocit în producție la adop
tarea hotărîrilor cu privire la dezvoltarea 
agriculturii noastre și la traducerea lor în 
viață, dă rezultate bune. Aceasta se re
flectă în succesele obținute în sporirea 
producției, în întărirea economică și or
ganizatorică a unităților agricole socia
liste.

Știm cu toții că după o iarnă lungă și 
grea, cu geruri rar întîlnite în părțile 
noastre, lucrările agricole de primăvară 
au început cu aproape o lună mai tîrziu 
decît în alți ani ; în cursul verii, seceta 
s-a resimțit destul de puternic, în multe 
regiuni cantitatea de precipitații fiind mai 
mică decît în 1962. Datorită hărniciei co
lectiviștilor, lucrătorilor din gospodăriile 
de stat și S.M.T., care sub îndrumarea or
ganelor și organizațiilor de partid și la 
indicația specialiștilor au aplicat în mod 
diferențiat complexul de măsuri agroteh
nice, s-au înlăturat în mare măsură efec
tele dăunătoare ale condițiilor climaterice 
nefavorabile.

Sînt deosebit de edificatoare rezultatele 
obținute la cultura porumbului care a a- 
vut cel mai mult de suferit de pe urma 
secetei. Gospodăriile de stat din trustul 
Fetești au realizat de pe întreaga supra
față de 15 870 ha cultivată cu porumb o 
producție medie de 4 140 kg la hectar, iar 
cele din trustul Sînnicolau Mare, pe su
prafața de 13 800 ha—3 860 kg. Realizări im
portante au obținut și multe gospodării co
lective. Printre acestea pot fi amintite cele 
din raionul Negru Vodă, care de pe o su
prafață de 28 300 ha au recoltat în medie 
cîte 3 214 kg la hectar. Gospodăriile colec

rarea unei densități corespunzătoare de 
plante la hectar, știut fiind că toate aceste 
măsuri vor duce la obținerea de produc
ții sporite la hectar.

în regiunea noastră există condiții fa
vorabile și tradiție în creșterea animale
lor și în special a bovinelor și oilor. în
cărcătura la 100 ha este de 36 bovine, din 
care 18 vaci. în ce privește producțiile 
realizate, cu toate succesele obținute, mai 
avem încă rezerve mari. Sîntem hotărîți 
să le punem în valoare pentru a obține 
sporirea simțitoare a producției de lapte 
și carne.

Vom acorda o mai mare atenție învă- 
țămîntului agrozootehnic, pentru a înarma 
pe colectiviști cu cunoștințe multilaterale, 
în felul acesta se vor crea condițiile nece
sare ridicării în continuare a agriculturii 
regiunii, în raport cu posibilitățile de care 
dispunem, pentru satisfacerea în măsură 
sporită a nevoilor de consum ale colecti
viștilor și a sporirii producției marfă.

în anii puterii populare prin grija par
tidului și guvernului Clujul a devenit unul 
din principalele centre universitare ale 
țării. Aici se pregătesc specialiști în aproa
pe toate domeniile de activitate. Cele șapte 
institute de învățămînt superior sînt frec
ventate. la cursurile de zi, de peste 12 000 
de studenți. la care se mai adaugă circa 
3 600 de oameni ai muncii care urmează 
învățămîntul superior seral și fără frec
vență.

în perioada 1958—1960, centrul nostru 
universitar s-a îmbogățit cu noi facultăți : 
științe economice, matematică, mecanică 
și medicină veterinară. Institutele de învă
țământ superior din Cluj au fost înzestra
te, an de an, cu un însemnat număr de la
boratoare, utilate cu aparatură din cea 
mai modernă.

Realizări însemnate s-au obținut și în 
ce privește îmbunătățirea tot mai accen
tuată a condițiilor materiale de muncă și 
de trai ale studenților și cadrelor didac
tice. Astfel, au fost construite 11 cămine 
moderne, un adevărat orășel al studenților, 
o cantină cu utilaj perfecționat, de mare 
capacitate, o casă de cultură. în prezent 
numărul studenților care locuiesc în că
mine și iau masa la cantine este de circa 
8 000, iar peste 7 000 studenți primesc bur
se de stat. în același timp au fost con
struite cîteva sute de apartamente pentru 
cadrele didactice.

Toate acestea constituie minunate dovezi 
ale grijii părintești pe care o poartă con
ducerea partidului și statului nostru ti
neretului universitar.

La rîndul lor, cadrele de profesori și 
cercetători din institutele învățămîntului 
superior’ și ale filialei Academiei aduc 
contribuții valoroase la îmbogățirea știin
ței și culturii romînești. Lucrări în dome
niul fizicii, chimiei, științelor naturale, is
toriei Romîniei, matematicii și lingvisticii 
aparținînd oamenilor de știință și colecti
velor de cercetători din Cluj se bucură de 
apreciere atît în țară, cît și peste hotare, 
în anul viitor vom orienta munca de cer
cetare științifică pentru o legătură și mai 
strînsă cu rezolvarea problemelor ridicate 
de producție.

Vă încredințez că oamenii muncii din 
regiunea Cluj nu-și vor cruța forțele pen
tru a realiza sarcinile ce le revin din pla
nul de stat pe 1964.

tive din raionul Slobozia, de pe suprafața 
de 28 266 ha au realizat în medie cîte 2 800 
kg la hectar.

Agricultura țării noastre dispune de în
semnate rezerve de sporire a producției 
agricole, care pot fi puse în valoare prin 
aplicarea întregului complex de măsuri 
agrotehnice izvorîte din cuceririle științei 
și din practica unităților fruntașe. Dacă 
unele unități, îndeosebi din regiunile Cluj, 
Iași, Bacău au obținut recolte de porumb 
cu mult sub posibilitățile de care dispun, 
aceasta se datorește faptului că nu s-au 
efectuat pe întreaga suprafață ogoare de 
toamnă, iar semănatul s-a făcut în ară
tură de primăvară, proaspătă și la un ni
vel calitativ necorespunzător.

Concentrarea producției de legume în 
bazine mari specializate, creșterea co
interesării materiale a producătorilor au 
contribuit la obținerea de recolte tot mai 
mari, îndeosebi la legumele timpurii, la o 
mai bună aprovizionare a populației cu 
aceste produse. în acest sector s-au ma
nifestat și unele deficiențe : producția de 
Legume nu a fost eșalonată pe o perioadă 
mai lungă, iar preluarea și valorificarea 
lor s-au făcut uneori cu întîrziere.

Cu toate că pomii și vița de vie au a- 
vut de suferit de pe urma gerurilor mari 
din iarna trecută, datorită măsurilor lua
te de către consiliile agricole, de specia
liști, pentru aplicarea în mod diferențiat a 
recomandărilor oamenilor de știință cu 
privire la tăieri și alte lucrări agroteh
nice, s-au asigurat recolte mari de fructe 
și struguri.

Eforturi susținute au fost depuse pen
tru dezvoltarea creșterii animalelor. Spri
jinite de stat prin credite, folosind și fon
durile proprii, gospodăriile colective au 
mărit fermele zootehnice. Astfel, numărul 
animalelor proprietate obștească a crescut 
față de anul trecut cu circa 22 la sută la 
bovine, cu 20 la sută la porcine și cu 18 la 
sută la ovine.

Planul de stat pe anul viitor prevede 
sporirea simțitoare a producției în toate 
ramurile agriculturii, în vederea satisfa
cerii cerințelor de consurn mereu cres- 
cînde ale populației, asigurării materiei 
prime agricole pentru industrie și creării 
unor disponibilități pentru export. De la 
început trebuie să spunem că planul de 
stat pe anul 1964 privind agricultura este 
temeinic corelat cu posibilitățile unități
lor de producție și în măsură să fie în
deplinit și depășit, în condițiile unui an 
agricol normal. Pentru realizarea sarcini
lor din planul de stat sînt prevăzute mij
loacele financiare pentru mecanizarea și 
chimizarea agriculturii, executarea lucră
rilor de hidroameliorații, extinderea cul
turilor valoroase, a plantațiilor de vii și 
pomi, precum și pentru dezvoltarea zoo
tehniei. Agricultura va fi dotată în 1964 
cu peste 10 000 tractoare fizice, 3 000 com
bine pentru recoltat păioase, aproape 4 000 
semănători și alte mașini agricole.

Statul vine în continuare în sprijinul 
dezvoltării și întăririi gospodăriilor co
lective, acordîndu-le credite pe termen 
lung în valoare de 1,1 miliarde lei. La fo
losirea rațională și cu simț gospodăresc 
a mijloacelor materiale și financiare în
scrise în proiectul de buget pentru agri
cultură trebuie să adăugăm scoaterea la 
iveală a unor importante rezerve interne 

ce există în toate unitățile agricole și care 
trebuie să fie o preocupare permanentă a 
lucrătorilor din agricultură.

Din inițiativa conducerii partidului s-au 
luat din timp măsuri importante pentru 
stabilirea mai judicioasă, mai reală, a pro
ducției la hectar, care ține seama de po
sibilitățile fiecărei unități, de experiența 
acumulată în anii trecuți. în scopul reali
zării unor recolte mari la hectar, s-a ur
mărit așezarea fiecărei culturi în zonele 
cu condiții naturale și economice cele mai 
favorabile unde, an de an, s-au obținut 
recolte bogate.

Ca și în anii precedenți, în anul 1964 
se va acorda în continuare o atenție deo
sebită sporirii producției de cereale și în 
principal de grîu și porumb.

în toamna acestui an s-au însămînțat 
peste 3 155 000 ha cu grîu și secară, din 
care mai mult de 95 la sută cu sămînță 
din soiuri de grîu ameliorate și produc
tive. Cu toate că toamna a fost secetoasă, 
însămînțările s-au făcut în condiții agro
tehnice mai bune și în termene mult mai 
scurte decît în anii trecuți. Cea mai mare 
parte a semănăturilor au intrat bine dez
voltate și înfrățite în iarnă.

Consiliul Superior al Agriculturii a luat 
măsuri pentru ca consiliile agricole, spe
cialiștii, să controleze în permanență sta
rea de vegetație a culturilor, să ia cele 
mai corespunzătoare măsuri de îngrijire a 
semănăturilor, de folosire chibzuită a în
grășămintelor naturale și minerale, în
deosebi a celor azotoase, pentru stimula
rea plantelor care ies slăbite din iarnă.

Tot în această toamnă s-au pus bazele 
obținerii unor recolte bogate și la cultu
rile de primăvară. în acest scop au fost 
arate peste 4 milioane hectare, realizîn- 
du-se cea mai mare suprafață cunoscută 
în agricultura țării noastre.

Prin munca intensă din ultimii ani a 
institutelor de cercetări, a lucrătorilor din 
gospodăriile de stat, s-a reușit să se asi
gure sămînță hibridă pentru întreaga su
prafață cultivată cu porumb, precum și 
sămînță de calitate superioară de floarea- 
soarelui, sfeclă de zahăr și alte culturi.

Va spori simțitor producția de legume 
și îndeosebi de legume timpurii. încă din 
această toamnă au fost luate măsuri pen
tru ca gospodăriile colective din jurul o- 
rașelor și centrelor muncitorești să-și dez
volte baza materială necesară sporirii re
coltelor de legume. în scopul lichidării 
unor deficiențe care s-au manifestat s-a 
prevăzut eșalonarea producției și îmbogă
țirea sortimentului de legume.

Efectivele de animale prevăzute a se 
realiza la sfîrșitul anului 1964 în gospo
dăriile agricole colective, comparativ cu

Cuvintul deputatului Banyai Ladislau
Am ascultat cu deosebită bucurie darea 

de seamă prezentată de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, referitoare la planul de stat, 
precum și raportul la buget.

Permiteți-mi să mă opresc asupra pre
vederilor referitoare la problemele învăță
mîntului și culturii, tărîm în care activez. 
Cheltuielile bugetare din ultimii ani de
monstrează grija și atenția deosebită de 
care se bucură cultura în regimul nostru 
democrat-popular. Cifrele statistice refe
ritoare la acest domeniu au profunde 
semnificații, ne arată că socialismul este 
indisolubil legat de dezvoltarea impetuoa
să a culturii.

în învățămîntul de cultură generală sînt 
cuprinși în anul școlar 1963—1964 peste 
3 000 000 de elevi. Adăugind la aceștia 
260 000 elevi din învățămîntul profesional 
și tehnic, precum și pe cei peste 112 000 
studenți din învățămîntul superior și ra- 
portînd totalul la populația țării, ajungem 
la concluzia că la fiecare 5 locuitori unul 
studiază în diferite forme de învățămînt 
de stat.

Pentru a ilustra și mai bine dezvoltarea 
pe care a cunoscut-o învățămîntul în anii 
construcției socialiste, dați-mi voie să mă 
refer la cifrele privind învățămîntul me
diu. în această formă de învățămînt sînt 
cuprinși în actualul an școlar peste 
370 000 elevi. Față de anul școlar 
1938—1939, cînd numărul elevilor era de 
numai 29 000, aceasta reprezintă o creștere 
de aproape 13 ori. O asemenea creștere 
ne scutește de orice comentariu.

Cît de mult contrastează situația de as
tăzi cu cea din regimul burghezo-moșie- 
resc pe care am avut prilejul să o cunosc 
îndeaproape, ca tînăr profesor începînd 
cu- anul 1930 ! Pe atunci numărul mic al 
liceelor, taxele școlare, cheltuielile de în
treținere, precum și situația materială 
grea a oamenilor muncii făceau aproape 
imposibil accesul fiilor de muncitori și 
țărani în școala medie.

Generalizarea — în anii din urmă — a 
învățămîntului de 7 ani, încheierea în a- 
nul 1964 a generalizării învățămîntului de 
8 ani, distribuirea gratuită a manualelor 
școlare pentru clasele I—VII, care se va 
extinde în 1964 și la clasa a VIII-a, se 
înscriu printre cele mai importante ac
țiuni pe acest tărîm.

în ce privește învățămîntul superior, 
numărul centrelor universitare a crescut 
la 15, față de cele 4 cîte au fost în 1938, 
iar instituțiile de învățămînt superior e- 
xistente acum cuprind 171 facultăți, față 
de numai 33, cîte au funcționat în 1938. Po
sibilitățile largi, deschise tineretului dornic 
să dobîndească o calificare superioară, sînt 
ilustrate de faptul că în acest an universi
tar, numai cursurile anului I cuprind un 
număr de studenți care depășește totalul 
studenților din țara noastră în oricare an 
universitar din vremea regimului burghe- 
zo-moșieresc.

în anul 1963 învățămîntul superior a 
întărit rîndurlle specialiștilor din produc
ție, din sectorul social-cultural și din a- 
paratul de stat cu 11 600 de absolvenți.

Studenților le-au fost puse la dispoziție 
numeroase cămine noi. Numai în centrul 
universitar Cluj există 22 de cămine cu 
un număr de 6 500 de paturi; în acest oraș 
sînt găzduiți în cămine 68 la sută dintre 
studenții care frecventează cursurile. 
Baza materială a învățămîntului superior 
a fost continuu îmbunătățită prin amena
jarea^ și utilarea, la nivel tehnic cores
punzător, a noi și noi laboratoare, prin 
îmbogățirea fondului bibliotecilor, prin 
construirea de săli noi destinate procesu
lui de învățămînt.

Ca urmare a însemnatelor resurse bă
nești alocate, an de an, s-a dezvoltat și 
baza materială a institutelor de specialita
te ale Academiei R.P. Romîne. Toate aces
tea oferă posibilități tot mai mari pentru 
desfășurarea unei rodnice activități de cer
cetare științifică.

Reorganizarea pe baze democratice și 
științifice a învățămîntului a făcut posi

realizările preliminate în acest an, cresc 
cu aproape 16 la sută la bovine, 20 la sută 
la porcine, 18 la sută la ovine, 50 la sută 
la păsări. Și ceea ce este important este 
că ele se realizează în primul rînd pe sea
ma prăsilei proprii.

Trebuie folosite din plin avantajele care 
decurg din Hotărîrile Consiliului de Mi
niștri cu privire la stimularea gospodării
lor colective, a colectiviștilor și a crescă
torilor din zona de munte, pentru ca să 
se crească și să se vîndă, pe bază de con
tract, un număr cît mai mare de animale 
pentru carne, precum și cantități sporite 
de lapte, lînă, ouă. Pentru asigurarea mă
ririi șeptelului și ridicarea productivității 
animalelor este necesar ca din partea con
siliilor agricole, a conducerii gospodăriilor 
colective și specialiștilor să existe o mai 
mare preocupare pentru asigurarea ani
malelor cu furaje îndestulătoare, într-un 
sortiment bogat și de calitate. Pentru a- 
ceasta, cei mai competenți specialiști tre
buie să stabilească pe zone pedoclimatice 
și pe gospodării culturile furajere care a- 
sigură producțiile cele mai mari, bogate 
în unități nutritive și proteină.

în această perioadă, consiliile de con
ducere, inginerii și medicii veterinari din 
gospodării își concentrează toată atenția 
pentru întreținerea în bune condiții a a- 
nimalelor în timpul iernii, folosind cît mai 
rațional resursele de furaje existente ; de 
asemenea, se desfășoară o activitate in
tensă pentru pregătirea din timp a răsad
nițelor, a utilajului agricol, a semințelor 
etc. în vederea bunei desfășurări a cam
paniei agricole de primăvară.

în viața gospodăriilor colective are loc 
un eveniment important : adunările de 
dări de seamă care analizează activitatea 
pe anul 1963 și aprobă planurile de pro
ducție și financiare pe anul viitor. Con
siliile agricole au luat măsuri ca gospo
dăriile colective să-și alcătuiască planuri 
de producție bine chibzuite și în adună
rile generale colectiviștii să dezbată te
meinic activitatea consiliilor de conducere, 
să scoată în evidență posibilitățile și căile 
de sporire a producției agricole în anul 
viitor.

Va trebui să perfecționăm în și mai 
mare măsură stilul de muncă al consilii
lor agricole, al conducerii unităților agri
cole socialiste, respectînd cu grijă princi
piul care stă la baza acestei noi forme or
ganizatorice, de participare nemijlocită a 
oamenilor de știință, a specialiștilor de 
înaltă calificare, a celor mai pregătite ca
dre care lucrează efectiv în unitățile de 
producție, la rezolvarea problemelor con
crete ale dezvoltării producției agricole.

bilă îmbogățirea conținutului său, ridica
rea continuă a nivelului predării. Școala 
nouă a asigurat tot mai mult legarea pro
cesului de învățămînt de problemele con
crete ale dezvoltării economiei și culturii, 

învățămîntul seral și cel fără frecvență 
creează oamenilor muncii posibilități să-și 
completeze studiile elementare, medii și 
superioare fără a ieși din producție.

Pregătirea tehnică profesională a celor 
ce muncesc, formarea de noi promoții de 
intelectuali, legați trup și suflet de popor, 
de năzuințele sale cele mai scumpe, fac 
parte integrantă din procesul construcției 
socialiste, a cărei desăvîrșire necesită sute 
de mii de specialiști în toate domeniile, 
cu o calificare profesională superioară și 
înarmați cu concepția materialist-dialec- 
tică despre lume și societate.

Una din cuceririle de mare însemnătate 
ale regimului democrat-popular o consti
tuie unitatea și frăția oamenilor muncii 
de toate naționalitățile din țara noastră, 
făurită în lupta pentru construirea socia
lismului. Bucurîndu-se în egală măsură 
de largile drepturi și libertăți asigurate 
de democrația socialistă, alături de popu
lația romînă, populația maghiară, germa
nă, toți cetățenii patriei noastre muncesc 
umăr la umăr în uzine, pe ogoare, în in
stituții pentru a crea bunurile materiale 
și spirituale necesare ridicării continue a 
bunăstării întregului popor. Tot astfel, în 
școli, fiii lor învață împreună, întrajuto- 
rîndu-se frățește pentru a-și însuși cu
noștințele bogate necesare viitoarei lor 
activități. învățămîntul nostru — prin nu
meroasele școli și secții cu limba de pre
dare maghiară, germană, sîrbă etc. — a- 
sigură minorităților naționale dreptul și 
posibilitatea de a-și însuși cultura gene
rală în limba maternă. La mai multe fa
cultăți funcționează cursuri paralele în 
limba maghiară. Școala noastră reprezin
tă un mijloc puternic de apropiere între 
tinerii de toate naționalitățile, de educare 
a lor în spiritul prieteniei frățești.

în patria noastră se desfășoară o boga
tă activitate editorială în limbile minori
tăților naționale. în anul 1962, de exem
plu, au apărut în aceste limbi aproape 
400 titluri de cărți, în peste 3 500 000 
exemplare. Zecile de ziare și reviste în 
limbile maghiară, germană și altele se 
tipăresc în tiraje de aproape 700 000 
exemplare la o singură apariție. Nume
roase teatre își desfășoară activitatea în 
aceste limbi. In anii puterii populare, li
teratura minorităților naționale a cu
noscut o largă dezvoltare. Faptul că 
lucrări ale scriitorilor romîni se traduc 
în limbile minorităților naționale și 
lucrări ale creatorilor din rîndurile aces
tora sînt traduse în limba romînă contri
buie la cunoașterea și prețuirea reciprocă 
a valorilor culturale, la o și mai strînsă 
apropiere între oamenii muncii de diferite 
naționalități. Asigurarea unei temeinice 
educații în spiritul dragostei fierbinți față 
de patria noastră scumpă, Republica 
Populară Romînă, al frăției între oamenii 
muncii de toate naționalitățile, este una 
din preocupările permanente ale partidu
lui și statului nostru.

Statul nostru socialist dă o înaltă apre
ciere învățătorilor și profesorilor care se 
ocupă cu dragoste și perseverență de in
struirea și educarea tineretului școlar. 
Crearea unor condiții din ce în ce mai 
bune de viață și muncă pentru cadrele 
didactice a devenit o preocupare perma
nentă a organelor centrale și locale de 
partid și de stat. Sumele înscrise în bu
getul statului pentru dezvoltarea și buna 
funcționare a unităților de învățămînt au 
crescut simțitor de la un an la altul. în 
anul 1964 această sumă se ridică la mai 
mult de 6,2 miliarde lei, cu 666 milioane 
lei mai mult decît în anul 1963 și cu pes
te 4 miliarde lei mai mult decît în anul 
1955, deschizînd noi posibilități pentru dez
voltarea în continuare a învățămîntului de 
toate gradele, a nivelului său instructiv-e- 
ducativ.

Sarcini tot mai mari și de răspundere 

ridică desăvîrșirea construcției socialiste 
în fața noastră, a tuturora, inclusiv în 
fața lucrătorilor din domeniul învățămîn
tului, științei și culturii. Atenția de care 
sîntem înconjurați ne creează îndatorirea 
de onoaré de a răspunde cu exigență spo-

Licheierea colectivizării agriculturii a 
creat condiții deosebit de prielnice pentru 
folosirea mai rațională a mijloacelor de 
producție și, în primul rînd, a pămîntului, 
a forței de muncă, îngrășămintelor, pen
tru sporirea neîntreruptă a producției a- 
gricole. Rezultatele obținute demonstrează 
justețea și eficacitatea măsurilor luate de 
partid și guvern privind reorganizarea 
conducerii agriculturii și încadrarea uni
tăților agricole socialiste cu cadre de spe
cialiști.

Consiliile agricole din regiunea Iași au 
folosit forme și mijloace variate de răs- 
pîndire și organizare a aplicării în prac
tică a cuceririlor științei și experienței 
înaintate. Consiliul agricol regional stu
diază cu atenție rezultatele obținute de 
unitățile fruntașe, organizează sistematic 
schimburi de experiență, vizite la stațiu
nile experimentale și în unitățile agricole 
fruntașe, cadre bine pregătite împărtășesc 
din metodele lor valoroase și ajută prac
tic la întărirea economico-organizatorică 
a unităților agricole socialiste. Astfel, au 
fost organizate diferite acțiuni pentru re
zolvarea unor probleme de cea mai mare 
importanță ale agriculturii regiunii : va
lorificarea terenurilor în pantă, erodate și 
supuse eroziunii, sporirea producției pă
șunilor, microraionarea viticulturii și po- 
miculturii etc. La indicația conducerii 
partidului cu privire la valorificarea tere
nurilor inundabile și creșterea puterii eco
nomice a regiunii, consiliul agricol regio
nal, sub îndrumarea comitetului regional 
de partid, cu sprijinul unui larg activ de 
specialiști din institutele de învățămînt 
superior și cercetări științifice, a anali
zat posibilitatea de extindere a suprafe
ței arabile prin redarea în circuitul agri
col a unor terenuri neproductive din lun
cile rîurilor Prut, Jijia și Bahlui. în urma 
acestei analize s-a întocmit un studiu pri
vind lucrările hidrotehnice și ameliora
tive, care a fost înaintat Consiliului Su
perior al Agriculturii, Comitetului de Stat 
al Apelor în vederea examinării lui.

Perioada care a trecut a demonstrat 
elocvent cît de clarvăzătoare a fost mă
sura luată de a se trimite cadre de spe
cialiști să lucreze nemijlocit acolo unde se 
hotărăște soarta producției. Așa cum s-a 
menționat în darea de seamă prezentată 
de tovarășul președinte al Consiliului de 
Miniștri, în unitățile socialiste lucrează 
peste 18 000 de specialiști cu studii supe
rioare. în regiunea noastră toate unitățile 
agricole au fost încadrate cu cel puțin un 
specialist.

Consiliul agricol regional are în atenția 
sa însușirea de către specialiști a cuceri
rilor științei și a experienței înaintate, 
urmărind ca aceștia să le popularizeze în 
rîndul colectiviștilor și lucrătorilor din 
G.A.S. și S.M.T. și să organizeze introdu
cerea lor în practică. în acest scop, orga
nizăm lunar la consiliile agricole raionale 
întîlniri ale specialiștilor cu oameni de 
știință, unde se dezbat pe larg metodele și 
măsurile ce se impun pentru introduce
rea în producție a celor mai noi realizări 
ale științei și practicii agricole.

Majoritatea covîrșitoare a inginerilor a- 
gronomi, zootehnici, medici veterinari, in
gineri mecanici muncesc cu mult entu
ziasm și dragoste pentru sporirea produc
ției agricole, pentru dezvoltarea multila
terală și întărirea gospodăriilor colective. 
Mulți ingineri, îndrumînd cu pricepere 
activitatea colectiviștilor, și-au cîștigat pe 
bună dreptate stima și respectul acestora.

în actualele condiții de dezvoltare a 
agriculturii noastre socialiste, cînd trac
toarele și mașinile agricole moderne, în- 
grășămintele și alte substanțe chimice, 
semințele din soiuri productive sînt folo
site pe scară tot mai largă, cînd se extind 
metodele înaintate de lucru, este necesar 
să se asigure însușirea de către masa largă 
a oamenilor muncii din agricultură a cît 
mai multe cunoștințe agrozootehnice de 
specialitate. Pentru a răspunde acestor 
cerințe, partidul și guvernul au hotărît 
anul trecut organizarea învățămîntului a- 
grozootehnic de masă cu durata de 3 ani. 
Aceasta răspunde dorinței exprimate de 
masele largi ale țărănimii colectiviste de 
a-și ridica nivelul de cunoștințe agrozoo
tehnice, de a-și însuși metodele științifice,

Din prezentarea proiectului de buget pe 
anul 1964 am reținut, în mod deosebit, vo
lumul sporit de construcții de locuințe 
pentru oamenii muncii care va asigura 
darea în folosință în anul viitor a unui 
număr de 54 000 apartamente, adică a- 
proape de 2 ori mai mult decît în 1959.

în legătură cu acest volum sporit de lo
cuințe trebuie subliniate grija și efortul fă
cut de partidul și guvernul nostru pentru 
dotarea organizațiilor de construcții cu 
mijloace tehnice moderne, care să permită 
ridicarea gradului de industrializare a 
construcțiilor.

Datorită îndrumării permanente pe care 
au primit-o muncitorii, inginerii, tehni
cienii și arhitecții din proiectarea și exe
cuția lucrărilor de construcții, în vederea 
introducerii noului în acest domeniu de 
activitate, se fac tot mai mult văzute pe 
șantiere metode constructive noi cum 
sînt : sistemul de execuție tip fagure cu 
panouri de fațadă, panouri mari prefabri
cate, executarea blocurilor de locuințe 
glisate cu planșee liftate și este în curs de 
experimentare, la Onești, metoda elemen
telor spațiale prefabricate, de dimensiunea 
unei camere. Aceste soluții noi duc la re
ducerea consumurilor specifice de mate
riale, la creșterea productivității muncii, 
la scurtarea termenelor de punere în 
funcțiune, la reducerea costului construc
țiilor și la îmbunătățirea confortului și a 
calității locuințelor.

Vastul program de construcții de locu
ințe și social-culturale urmărit cu multă 
grijă de conducerea partidului și statului 
nostru este ilustrat prin transformările ce 
le-au căpătat, în ultimul timp, majoritatea 
orașelor patriei noastre, care își schimbă 
înfățișarea urbanistică an de an, prin rea
lizarea de noi și frumoase ansambluri ar
hitectonice. Aceste realizări stîrnesc admi
rația poporului nostru muncitor, precum 
și a celor care ne vizitează țara.

Și orașul Galați, în care se construiește 
marele Combinat siderurgic, își schimbă 

rită față de noi înșine și față de nobila: 
misiune ce ne-a fost încredințată.

Apreciind că proiectul de buget repre
zintă o chezășie a dezvoltării înfloritoare 
a economiei și culturii patriei noastre so
cialiste îl voi vota cu toată încrederea.

Gheorghe Timaru
care să-i ajute în muncă pentru sporirea 
producției agricole vegetale și animale.

Consiliul agricol regional a acordat a- 
cestei probleme o atenție deosebită. în 
anul școlar trecut au urmat cursurile în
vățămîntului agrozootehnic peste 32 000 
colectiviști. Numărul cursanților a ajuns 
în acest an la 66 000. Un mare număr de 
țărani colectiviști au audiat conferințe pe 
teme agricole la căminele culturale. Efec
tul ridicării nivelului de cunoștințe agro
zootehnice a început să se resimtă din ce 
în ce mai mult. Faptele arată că în nu
meroase gospodării colective se aplică rod
nic cele învățate.

Datorită măsurilor luate, aportului spe
cialiștilor, muncii însuflețite a colectiviș
tilor, mecanizatorilor și lucrătorilor din 
G.A.S., chiar în acest an, în care condi
țiile climatice n-au fost favorabile, s-au 
obținut într-un număr mare de unități 
producții bune. Astfel, pe întreaga supra
față G.A.S. Strunga și Ruginoasa au ob
ținut 2 100 kg grîu la hectar ; G.A.S. Po- 
prioani și Iași, au obținut peste 3 700 kg po
rumb boabe la hectar ; G.A.C. Totoești, 
Moțca-Movileni, Bivolari-Țibănești au 
realizat între 2 300—2 500 kg porumb 
boabe la hectar.

Ca urmare a sprijinului acordat de stat, 
a sporirii continue a producției, fondul da 
bază în gospodăriile colective din regiune 
a crescut de 2,5 ori față de anul 1961.

Obținerea unor producții ridicate de 
către multe gospodării agricole de stat și 
colective ne obligă să studiem experiența 
bună a acestora și să acordăm un ajutor 
mai concret gospodăriilor care obțin re
colte sub posibilități.

Sub îndrumarea comitetului regional 
de partid, consiliul agricol regional, cu 
sprijinul unui larg activ de specialiști, a 
analizat situația economică a gospodării
lor mai puțin dezvoltate și au fost stabi
lite măsuri în vederea consolidării lor. De
sigur că pentru realizarea acestor impor
tante sarcini va trebui să ne îmbunătățim, 
continuu metodele și stilul nostru de 
muncă, să acordăm un ajutor concret și 
diferențiat unităților agricole, să folosim 
mai bine cadrele de specialiști.

în planul de stat pe anul 1964 se pre
văd sarcini importante pentru agricul
tură : mărirea suprafeței arabile, folosi
rea mai rațională a pămîntului, sporirea 
producției totale de cereale și plante teh
nice, creșterea efectivelor și producției a- 
nimaliere etc. Apreciem că în regiunea 
noastră avem toate condițiile pentru ca 
sarcinile ce ne-au fost trasate pentru anul 
1964 să fie îndeplinite și depășite. încă 
din toamna acestui an oamenii muncii 
din agricultura regiunii s-au străduit să 
pună o bază trainică recoltei viitoare. Pe 
întreaga suprafață cultivată cu grîu s-au 
făcut lucrări de bună calitate, s-au folosit 
semințe din soiuri superioare, s-a încor
porat o cantitate sporită de îngrășăminte 
minerale și organice față de anul trecut. 
Pentru culturile de primăvară s-au făcut 
arături adînci pe aproape întreaga supra
față mecanizabilă.

în prezent, consiliile agricole acordă o 
mare atenție elaborării planurilor de pro
ducție, în așa fel, încît ele să reflecte mai 
just posibilitățile reale ale gospodăriilor, 
să țină seama de experiența și capacita
tea de muncă a colectiviștilor, să contri
buie la întărirea economică-organizato- 
rică a G.A.C., la creșterea producției a- 
gricole marfă și a veniturilor colectiviști
lor. La această acțiune sînt antrenate ca
drele de specialiști, brigadierii, șefii de 
echipă, colectiviștii fruntași.

Consiliul agricol regional, consiliile ra
ionale vor îndruma îndeaproape activita
tea gospodăriilor colective pentru folosi
rea rațională a fondurilor proprii și a ce
lor alocate de stat în vederea dezvoltării 
sectorului zootehnic. Se va urmări îndeo
sebi creșterea șeptelului din prăsilă pro
prie și ridicarea productivității animale
lor, producerea unor cantități îndestulă
toare de furaje de bună calitate, construi
rea la timp a adăposturilor. O atenție deo
sebită vom acorda gospodăriilor de stat 
pentru ca acestea să devină model de or
ganizare, mari producătoare de produse 
agricole.

zi de zi înfățișarea, devenind tot mai mult 
un adevărat oraș socialist. începînd cu 
ansamblul central, cu frumoasa es
planadă spre Dunăre și mergînd mai de
parte spre noul cartier Țiglina, creația ar
tistică a arhitecților se îmbină în mod ar
monios cu iscusința și priceperea con
structorilor. Cîteva mii de constructori de 
locuințe, organizați în două mari între
prinderi, muncesc cu entuziasm pentru a 
transforma radical vechile cartiere într-un 
nou și frumos oraș cu arhitectură mo
dernă. în cartierul Țiglina, cu blocuri mo
derne, concepute după cele mai noi prin
cipii arhitectonice, locuiesc peste 14 000 
oameni — constructori ai Combinatului 
siderurgic, cu familiile lor. O dată cu cele 
63 blocuri predate pînă în prezent, în șan
tierul Țiglina au fost date în folosință 
spații comerciale moderne, două școli de 
cîte 16 clase, cluburi și biblioteci, străzi, 
alei și parcuri, împreună cu celelalte lu
crări edilitare. în acest cartier, întreprin
derea de construcții orășenești Galați, în 
care lucrez, a predat pînă acum 5 368 
apartamente din care peste 2 000 în acest 
an. Ritmul mediu de execuție a fost de 
6-7 apartamente pe zi sau 2-3 blocuri de 
cîte 60 apartamente pe lună.

Putem arăta că planul de dare în fo
losință din_ acest an se va realiza în ter
men o dată cu ceilalți indicatori, iar pro
ductivitatea muncii va crește cu 18 la sută 
față de 1962. Preocuparea principală a co
lectivului nostru de muncă a fost îmbu
nătățirea confortului și calității lucrărilor 
prin_ realizarea unui finisaj calitativ îm
bunătățit, fără creșterea costului pe apar
tament, astfel ca locatarii să se simtă cît 
mai bine în locuințele primite.

Rezultatele bune obținute pînă acum se 
datoresc ^îmbunătățirii metodelor noastre 
de muncă și adoptării unor soluții teh- 
nico-organizatorice eficiente. în cursul a— 
cestui an, am organizat loturi de execuție 
specializate pe grupe de operațiuni, uni-

(Continuare în pag. V-a)
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de sistematizare și modernizare a minelor 
existente prin care se elimină locurile de 
muncă înguste, se concentrează și se per
fecționează procesul de producție. In legă
tură cu aceasta, are o mare importanță in
troducerea în continuare și cu perseveren
tă a metodelor noi de exploatare a zăcă
mintelor. Mecanizarea principalelor ope
rațiuni din subteran și suprafață, pe lîngă 
că absolvă minerii de o muncă grea, per-

tăți de preparare centralizată a betoane- 
lor și mortarelor, stingerea mecanizată a 
varului și transportarea lui prin conducte 
la stația de mortare. Au luat ființă ate
liere centralizate pentru preasamblarea 
instalațiilor sanitare și de încălzire, pe 
șantiere făcîndu-se doar montarea ; a fost 
extinsă și pusă la punct producția auxi
liară de prefabricate din beton, cofraje de 
inventar, tîmplărie și confecții metalice.

Datorită dotării cu mijloace mecanizate 
corespunzătoare și folosirii mai raționale 
a acestora, indicii de mecanizare a lucră- 

or au crescut față de anul precedent în 
nod simțitor, iar la prepararea mecani

zată a mortarelor de aproape 3 ori.
Pentru folosirea materialelor eficiente 

și introducerea maselor plastice la lucră
rile de finisaj, un rol important l-a avut 
pregătirea muncitorilor în vederea însuși
rii cunoștințelor necesare. în această di
recție au fost pregătiți prin cursuri de ca
lificare și ridicare a calificării peste 900 
muncitori în meseriile de instalatori sani- 
tariști, parchetari, zugravi etc. Sîntem 
hotărîți să continuăm munca pentru apli
carea celor mai noi metode de execuție, 
încît să satisfacem tot mai mult exigențele 
sporite ale locatarilor.

Apreciez ca deosebit de importante 
măsurile prevăzute în darea de seamă 
prezentată de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer în legătură cu înscrierea în plan 
a lucrărilor de investiții pe baza proiec
telor de execuție și, odată cu aceasta, sta
bilirea cantităților de materiale necesare 
realizării obiectivelor prevăzute a se exe
cuta în anul ce urmează.

Aceste masuri avea o influență
foarte mare asupra realizării în termenele 
planificate a noilor obiective, întrucît va 
permite cunoașterea din timp a documen
tației de execuție, pregătirea temeinică a 
lucrărilor de organizare a șantierelor, ale
gerea celor mai bune metode de execuție 
a lucrărilor de construcții-montaj, care să 
ducă la creșterea productivității muncii, 
reducerea costului lucrărilor, îmbunătăți
rea calității acestora.

Pentru anul 1964, în vederea realizării 
unui volum de construcții-montaj mai 
mare cu 25 la sută față de acest an și a 
unei productivități sporite cu 13 la sută, 
au și fost luate o serie de măsuri tehnico- 
organizatorice cum ar fi : îmbunătățirea 
componenței echipelor și brigăzilor, lărgi
rea specializării loturilor de execuție, ridi
carea nivelului tehnic al inginerilor și teh
nicienilor, cît și unele măsuri 
asigure executarea lucrărilor și 
friguros.

Cunoașterea sarcinilor de plan 
1964 încă din luna august 1963 și dezba
terea cifrelor, care se desfășoară în pre
zent pînă la cea mai mică formație de 
lucru, a făcut posibilă pregătirea temei
nică a planului. Colectivul întreprinderii 
noastre s-a angajat să reducă prețul de 
cost cu 500 000 lei, să crească productivi
tatea muncii cu 1 la sută peste sarcina 
planificată, precum și să predea un bloc 
de 13 nivele, o școală de 24 clase, un cen
tru comercial și toate blocurile de locuit 
cu termen de predare în trimestrul III 
1964 cu circa o lună mai devreme față de 
termenele fixate și la un nivel calitativ 
superior.

care să 
pe timp

pe anul

nie. în acest sens, un exemplu grăitor este 
studierea și proiectarea de către spe
cialiștii noștri și cei iugoslavi a sistemului 
hidroenergetic și de navigație de la Por
țile de Fier. Conform acordului recent în
cheiat între cele două state, lucrările pe 
acest mare șantier vor începe în anul 
1964. Energeticienii și constructorii noștri 
sînt mîndri că li se încredințează o ase
menea lucrare care va pune la dispoziția 
sistemului nostru energetic o importantă 
cantitate de energie.

Drept urmare a aplicării politicii de va
lorificare a resurselor minerale ale țării, 
fonduri importante de investiții sînt pre
văzute și pentru dezvoltarea în anul 1964 
a industriei miniere. Se va apropia de 
sfîrșit construcția complexelor miniere de 
la Moldova Nouă și Leșul Ursului. Vor 
intra în funcțiune 2 din cele 3 mine de 
lignit care se construiesc în Valea Motrului 
— Oltenia, destinate pentru alimentarea cu 
cărbuni a centralei de la Craiova. Se vor 
desfășura din plin lucrările pentru con
strucția minelor pentru cărbuni superiori 
de la Dîlja și Paroșeni din Valea Jiului.

Va fi dată în funcțiune o nouă uzină 
pentru prepararea minereurilor de fier la 
Teliuc și se vor executa lucrări de extin
dere la numeroase mine și instalații exis
tente.

Construcția noilor obiective miniere, pe 
lîngă că va duce la o sporire a producției 
de materii prime necesare industriei noas
tre, va asigura în același timp și ridica
rea industrială, culturală și socială a unor 
raioane din țara noastră, ca cele din nor
dul Olteniei, sudul Banatului și partea 
muntoasă din regiunea Suceava.

Ne dăm perfect de bine seama ce mare 
răspundere revine ministerului nostru și 
unităților sale în legătură cu punerea în 
funcțiune în termen a centralelor electri
ce. Aceasta, împreună cu o folosire mai 
rațională a energiei electrice, va duce la 
asigurarea cererilor mereu crescînde ale 
industriei și populației.

Intrarea în producție a noilor unități 
miniere reprezintă alte sute de mii de 
tone de cărbuni și minereuri atît de ne
cesare dezvoltării economiei. Numai în ce 
privește extracția minereurilor neferoase, 
unde în anul 1964 se realizează creșteri de 
2,7 ori la cupru, 1,8 ori la plumb și 2,3 
ori la zinc în concentrate față de 1959, pu
nerea în funcțiune în 
obiective asigură realizarea 

ac, - arilor Baia de Arieș, instalația de se- văzute în planul de 6 ani. 
parare electromagnetică de la Bocșa. Prin 
construirea a două baraje la Secul, lîngă 
Reșița, și la Teliuc, lîngă Hunedoara, pe 
harta țării noastre au apărut în 1963 încă 
două lacuri de acumulare.

In același timp s-a lucrat, susținut și la 
obiectivele industriale care vor intra în 
funcțiune în 1964 și anii următori.

în anul 1964 ministerului nostru îi re
vine sarcina de a spori producția globală 
cu 15,3 la sută față de realizările din a- 
cest an, cea mai mare creștere revenind 
'■ectorului energiei electrice. Realizările a- 

ului 1963, capacitățile de producție date 
1 funcțiune și cele ce se vor mai crea, 

garantează îndeplinirea acestei sarcini. Și 
1 în anul 1964 ni șe alocă prin plan un 
volum important de investiții, care se ri
dică la suma de peste 4,5 miliarde lei, a- 
sigurîndu-se punerea în funcțiune a noi 
și importante obiective industriale.

Politica partidului și guvernului pen
tru electrificarea țării este reflectată și 
prin volumul de investiții destinat con
strucției unor importante obiective ener
getice. Astfel, în anul 1964 va trebui. să 
punem în funcțiune o putere instalată de 
650 MW, ceea ce reprezintă peste un sfert 
din puterea actuală instalată. Se va ter
mina construcția primei etape a termo
centralei Luduș. Se va da în funcțiune la 
începutul anului 1964 un nou grup de 150 
MW la termocentrala Paroșeni, precum 
și un nou grup la termocentrala Groză
vești. Va produce energie electrică prima 
centrală electrică modernă din Oltenia, cea 
de la Craiova. Va intra în funcțiune cen
trala electrică Pitești și se vor termina 
lucrările de modernizare și extindere a 
centralelor Reșița. Arad, Timișoara și al
tele. în anul 1954 vor fi date în funcțiune 
noi hidrocentrale pe Bistrița în aval de 
Bicaz. în același timp se continuă desfă
șurarea lucrărilor pe celelalte șantiere 
energetice și mai ales pe șantierul hidro
centralei „16 Februarie“ de pe Argeș.

Realizarea politicii de electrificare a 
țării, inițiată de partid prin planul de 
electrificare de 10 ani, a cărui orientare 
este întru totul valabilă și în prezent, a 
condus la formarea unor eadre bine pre
gătite de specialiști energeticieni, care sînt 
capabili să proiecteze și să execute mari 
obiective energetice, de un înalt nivel teh-

mite și o creștere rapida a productivității 
muncii. Vom continua să introducem în 
abataje combine și alte mecanisme cores
punzătoare condițiilor noastre de zăcă- 
mînt. Pe baza planului comun întocmit cu 
Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini vom dota minele cu noi utilaje, de 
randamente mai sporite, pe care le vom 
concentra în primul rînd în sectoarele în 
care pot avea cea mai mare eficiență.

Realizarea în bune condiții a planului 
pe 1963 confirmă încă o dată faptul că 
poporul nostru urmează cu încredere po
litica partidului și guvernului și luptă cu 
perseverentă pentru realizarea ei.

Proiectul de plan pe anul 1964, așa cum 
rezultă din expunerea tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, reflectă mersul ascendent al 
economiei noastre naționale, demonstrează 
justețea sarcinilor ce derivă din prevede
rile planului de 6 ani și constituie încă o 
etapă în mersul nostru înainte.

Minerii, energeticienii, constructorii din 
minele, uzinele și șantierele aparținînd 
Ministerului Minelor și Energiei Electrice, 
mobilizați de organizațiile de partid și 
sindicat, participă din plin cu multă însu
flețire la lupta întregului popor și au 
bucuria de a raporta Marii Adunări Na
ționale realizarea și depășirea sarcinilor 
de plan ce le-au revenit pe anul 1963. Pla
nul producției globale industriale se depă
șește cu 2,5 la sută, ceea ce reprezintă o 
creștere de 16 la sută față de anul 1962.

Munca plină de avînt a minerilor din 
industria carboniferă a avut și în acest 
an un rezultat remarcabil — 300 000 tone 
de cărbune date peste plan. S-a produs în 
anul 1963 cu 19 la sută mai multă energie 
electrică decît în 1962 și aproape de două 
ori mai mult decît în 1959. De subliniat 
că aceste realizări au fost obținute în con
dițiile îndeplinirii și depășirii sarcinii de 
creștere a productivității muncii, care față 
de anul precedent reprezintă o creștere de 
9 la sută, și a sarcinii de acumulări
se va îndeplini și depăși cu circa 8 la sută 
pe total minister.

în anul 1963, ca urmare a efortului 
ținut pentru realizarea planului de inves
tiții, au fost date în funcțiune numeroase 
noi obiective energetice și miniere. A în
ceput să producă energie electrică termo
centrala Luduș, s-a dublat puterea insta
lată la termocentrala de la Brazi, s-au 
pus în funcțiune primele hidroagregate de 
pe Bistrița în aval de Bicaz. S-au dat în 
exploatare noi linii pentru transportul 
energiei electrice : linia de 400 kV Luduș- 
Lemeșani, prin care se realizează interco
nectarea sistemului nostru energetic cu sis
temele energetice ale altor țări socialiste, 
linia de 220 kV Sebeș-Hunedoara și alte 
linii de înaltă tensiune. A intrat în func- 
' ne uzina de preparare a cărbunilor de 

'’oroești, instalația de cianurare a mi

care

sus-

termen a noilor 
sarcinilor pre

să ne concen- 
realizarea în

Iată de ce este important 
trăm toate forțele pentru 
termen a obiectivelor amintite.

Documentația tehnică pe baza căreia se 
execută investițiile este în cea mai mare 
parte asigurată, ceea ce permite construc
torilor noștri să lucreze mai bine.

La aceste obiective importante trebuie 
să montăm utilaje de cea mai bună cali
tate și la 
presupune 
sporită la

Intrucît 
teriale asigură desfășurarea 
activității pe șantiere, vom coordona mai 
bine realizarea planului de aprovizionare, 
vom fi mai pretențioși față de furnizori 
și vom lua toate măsurile pentru înlătu
rarea risipei și folosirea cît mai economi
coasă a materialelor.

Obiectivele arătate mai sus, precum și 
cele care urmează a se dezvolta, vor atra
ge în industrie un număr însemnat de noi 
muncitori. Am luat și vom lua în conti
nuare măsuri pentru pregătirea profesio
nală a acestora. Cele 6 000 de apartamen
te prevăzute în planul pe anul 1964 pentru 
sectorul nostru de activitate contribuie la 
stabilizarea cadrelor de muncitori la o- 
biectivele ce se construiesc și îmbunătă
țesc condițiile de trai ale muncitorilor din 
unitățile existente.

Referindu-ne 
1964 prezentat 
spre aprobare, 
dezvoltarea în 
noastre naționale, creșterea venitului na
țional și superioritatea orînduirii noastre 
socialiste. Conștienți fiind că realizarea 
prevederilor acestui buget depinde în pri
mul rînd de modul cum vom munci pen
tru obținerea acumulărilor bănești, izvo
rul principal al veniturilor statului, vom 
îmbunătăți organizarea producției pentru 
a îndeplini și depăși sarcina de creștere 
a productivității muncii, reducerea cheltu
ielilor de producție. Realizarea și depăși
rea în continuare și în anul 1964 a sarcinii 
de creștere a productivității muncii este 
cu atît mai necesară în industria minieră 
unde, datorită specificului acestei indus
trii, manopera are o pondere importantă 
în prețul de cost.

Pentru aceasta vom continua acțiunea

un înalt nivel tehnic, fapt ce 
din partea noastră o exigență 
montarea și recepția lor. 
aprovizionarea ritmică cu ma- 

normală a

la bugetul de stat pe anul 
Marii Adunări Naționale 

constatăm că el oglindește 
continuare a economiei

Documentele prezentate în fața Marii 
Adunări Naționale demonstrează în mod 
convingător importantele succese obți
nute de poporul nostru în desăvîrșirea 
construcției socialiste, reflectă spiritul 
creator și elanul patriotic cu care oamenii 
muncii înfăptuiesc istoricele hotărîri ale 
Congresului al III-lea, sub conducerea în
țeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, 
a Comitetului său Central în frunte cu 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

La îndeplinirea sarcinilor puse de partid 
și guvern o contribuție de seamă o aduc 
și sindicatele, cea mai largă organizație de 
masă a clasei muncitoare, al cărei rol 
crește pe măsura înaintării pe calea desă- 
vîrșirii construcției socialiste. Ele mobili
zează masele de oameni ai muncii la lupta 
pentru îndeplinirea planurilor de dezvol
tare a economiei naționale, organizează 
participarea tot mai activă a celor ce 
muncesc la conducerea economiei, la ela
borarea și înfăptuirea măsurilor privind 
îmbunătățirea condițiilor de muncă și de 
trai, desfășoară o activitate susținută pen
tru dezvoltarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii și exercită controlul ob
ștesc asupra folosirii depline a mijloacelor 
puse la dispoziție de statul nostru pentru 
satisfacerea nevoilor materiale și cultu
rale ale celor ce muncesc.

Realizarea și depășirea sarcinilor pre
văzute în planul de stat privind creșterea 
producției industriale și agricole, a pro
ductivității muncii, reducerea prețului de 
cost, îmbunătățirea continuă a calității 
produselor și realizarea la termen a volu
mului sporit de investiții, vor constitui 
obiective principale care vor sta în cen
trul activității sindicatelor.

Rezultatele obținute și experiența cîști- 
gată în întrecerea socialistă, dezbaterea 
cifrelor de plan pe 1964 dovedesc că prin- 
tr-o muncă mai sistematică, concretă și 
perseverentă se pot valorifica mai bine 
rezervele interne pentru creșterea produc
ției și productivității muncii, îmbunătăți
rea calității produselor și realizarea de e- 
conomii și beneficii peste plan. De pildă, 
colectivul Uzinelor „Oțelul roșu“, aplicînd 
laminarea la toleranțe minime, a obținut 
numai în 10 luni ale acestui an o economie 
de 3 100 tone metal; la „Industria Sîrmei“, 
Cîmpia Turzii, prin reducerea consumuri
lor specifice și a unor cheltuieli neproduc
tive s-au obținut mai mult de 7 milioane 
lei economii peste plan. Rezultate asemă
nătoare au obținut în întrecerea socialistă 
și alte numeroase colective din întreprin
derile diferitelor ramuri ale economiei.

Perfecționîndu-și permanent stilul lor 
de muncă, sindicatele vor îmbunătăți con
tinuu organizarea întrecerii socialiste și a 
consfătuirilor de producție, vor ajuta la 
creșterea permanentă a rolului și a efici
enței contractelor colective în mobilizarea 
maselor. Ne vom concentra mai mult a- 
tenția pentru realizarea la termen a pla
nurilor tehnice, îndeosebi a sarcinilor de 
asimilare de noi produse ; folosirea mai 
deplină a capacităților de producție exis
tente și a timpului de muncă ; extinderea 
procedeelor tehnologice avansate ; reduce- • 
rea consumurilor specifice de materiale, 
materii prime, combustibil, energie elec
trică etc ; extinderea și generalizarea ini
țiativelor și a metodelor înaintate de 
muncă, care și-au dovedit eficacitatea în 
îmbunătățirea calității produselor.

Ținînd seama de importanța mișcării 
inovatorilor și raționalizatorilor în perfec
ționarea tehnicii existente, în creșterea 
productivității muncii și realizarea de eco
nomii, vom dezvolta continuu caracterul 
ei larg de masă, vom populariza cele mai 
noi realizări ale tehnicii în rîndul inova
torilor și vom ajuta mai concret pe oa
menii muncii în realizarea și generalizarea 
de inovații cu mare eficacitate tehnică și 
economică.

Creșterea volumului de investiții din 
fondurile statului cu 13 la sută față de 
acest an, înzestrarea continuă a întreprin
derilor cu mașini, utilaje, instalații de 
înaltă tehnicitate cere din partea sindica
telor să-și sporească contribuția la munca 
de ridicare continuă a nivelului de cunoș
tințe tehnico-profesionale ale muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, să ajute mai 
mult conducerile întreprinderilor în orga
nizarea și desfășurarea cursurilor de cali
ficare, de ridicare a calificării și specia
lizare a muncitorilor, să folosească mai 
bine mijloacele de care dispun pentru lăr
girea sferei de cuprindere a maselor la ac
tivitatea de propagandă tehnică, cores-

punzător cerințelor producției și al nive
lului de pregătire a fiecărui colectiv.

Avînd în vedere că pe șantierele de 
construcții, în întreprinderile petroliere, 
forestiere, în agricultură, condițiile de or
ganizare a producției și a muncii sînt, 
prin natura lor, diferite față de cele din 
întreprinderile industriale, ne vom spori 
preocuparea pentru ajutorarea sindicate
lor din aceste unități în vederea îmbună
tățirii continue a activității lor organiza
torice și cultural-educative. Vom acorda o 
atenție deosebită creșterii și eficacității 
muncii lor în mobilizarea lucrătorilor de 
pe șantierele de construcții ale obiective
lor industriale în vederea grăbirii exe
cuției și punerii în funcțiune a noi
lor capacități de producție, folosirii cu 
spirit gospodăresc a fondurilor materiale 
și bănești, îmbunătățirii permanente a ca
lității lucrărilor, realizării unui ritm sus
ținut de execuție în tot cursul anului. Sin
dicatele vor sprijini mai concret întreprin
derile noi intrate în funcțiune pentru lua
rea măsurilor tehnico-organizatorice și de 
pregătire a cadrelor în vederea realizării 
în cel mai scurt timp a parametrilor teh- 
nico-economici planificați în proiecte.

Oamenii muncii din țara noastră s-au 
convins din propria lor experiență că, pe 
măsura succeselor obținute în dezvoltarea 
economică a țării și creșterea venitului 
național, partidul și guvernul îndreaptă 
importante mijloace spre ridicarea conti
nuă a nivelului de trai al celor ce mun
cesc. în anul care vine mijloacele mate
riale și fondurile bănești alocate vor con
tribui la creșterea în continuare a salariu
lui real al muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor, la sporirea volumului desface
rilor de mărfuri prin comerțul socialist, la 
construirea a încă 54 000 de apartamente, 
la generalizarea învățămîntului de 8 ani.

Așa cum rezultă din proiectul de buget, 
în 1964, fondurile prevăzute pentru finan
țarea cheltuielilor de asigurări sociale de 
stat se ridică la peste 4,771 miliarde lei, cu 
298 milioane lei mai mult decît în acest an. 
Aceste fonduri încredințate sindicatelor 
spre gospodărire sînt destinate acoperirii 
cheltuielilor pentru pensii de bătrînețe, de 
urmaș, ajutoare pentru incapacitate tem
porară de muncă, pentru trimiterea la 
tratament balnear și la odihnă — numai 
prin sindicate — a unui număr de peste 
300 000 oameni ai muncii.

Statul nostru a alocat în acest an peste 
750 milioane lei pentru protecția muncii, 
fonduri ce vor crește în 1964. Acestea, îm
preună cu noua legislație de protecția 
muncii, care prevede sarcina pentru toate 
ministerele, organele centrale de stat, sfa
turile populare și conducerile întreprinde
rilor, să asigure o dată cu măsurile pentru 
îndeplinirea planului de producție și cele 
pentru prevenirea accidentelor și a îmbol
năvirilor profesionale, măresc posibilități
le de îmbunătățire continuă a condițiilor 
de muncă.

Sindicatele își vor intensifica continuu 
controlul obștesc asupra aplicării legisla
ției de protecția muncii, a respectării nor
melor de tehnica securității și igiena mun
cii, asupra activității unităților comerțului 
de stat, medico-sanitare, stațiunilor bal- 
neo-climaterice, precum și asupra altor 
sectoare de deservire a populației. Sindica
tele vor organiza în acest scop mai bine 
activitatea celor peste 26 000 muncitori, in
gineri, tehnicieni și funcționari din între
prinderi și instituții, aleși de curînd în 
echipele de control obștesc ale sindicate
lor, vor spori eficacitatea controlului și 
vor atrage în această activitate un număr 
mai mare de oameni ai muncii. Vom spori 
contribuția sindicatelor la îmbunătățirea 
aprovizionării, deservirii și studierii cerin
țelor și gusturilor populației și vom ajuta 
comerțul nostru, ca, pe baza cunoașterii 
temeinice a cererilor consumatorilor, să 
poată interveni activ determinînd indus
tria să producă și să livreze mărfuri de 
calitate superioară, durabile, în sortimen
te variate, tot mai plăcute ca aspect, co
respunzătoare cerințelor și exigențelor 
crescînde ale populației.

Sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, sindicatele din țara noastră își vor 
îmbunătăți continuu întreaga lor activi
tate, vor organiza mai bine întrecerea so
cialistă, lărgindu-i caracterul ei de masă 
și sporindu-i eficacitatea în mobilizarea 
inițiativei creatoare a oamenilor muncii, 
pentru realizarea și depășirea sarcinilor de 
plan, a angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă pe anul 1964 — penultimul an al 
șesenalului.

mai buna utilizare a laminatelor, foilor 
de tablă, fontei cenușii și maleabile. Din 
metalul economisit se pot construi 240 com
bine de cereale. De asemenea, ca urmare 
a extinderii mișcării de inovații, în cursul 
anului 1963 s-au făcut în întreprindere un 
număr de 148 perfecționări tehnice. Folo
sind mai rațional mijloacele materiale și 
bănești, întreprinderea noastră a obținut 
în acest an economii peste plan în valoare 
de 6 000 000 lei.

Nu este în obiceiul nostru, al muncito
rilor, să ne mulțumim cu ce am realizat. 
Analizînd cu exigență activitatea desfă
șurată în anul 1963, am ajuns la 
cluzia că nu sînt epuizate rezervele 
tente în întreprindere.

Cu prilejul dezbaterii cifrelor de 
muncitori, 
propuneri 
în conti- 

a rezerve-

con- 
exis-

plan
pe anul 1964, peste 1 000 de 
ingineri și tehnicieni au făcut 
concrete privind valorificarea 
nuare, cu mai multă eficiență, 
lor interne în scopul creșterii productivi
tății muncii, îmbunătățirii calității pro
duselor, reducerii prețului de cost și spo
ririi pe această cale a contribuției uzinei 
noastre la creșterea acumulărilor bănești 
ale statului

Propunerile făcute de colectiv, în marea 
lor majoritate, au fost incluse în planul 
de măsuri tehnico-organizatorice, repre- 
zentînd astfel un program de acțiune, în 
vederea asigurării tuturor condițiilor ne
cesare pentru ca, din primele zile ale 
noului an, producția să se desfășoare 
ritmic.

Cunoscînd că în anul viitor vom avea

de realizat produse complexe de mare 
importanță pentru creșterea gradului de 
mecanizare a agriculturii, colectivul nos
tru a luat de pe acum o serie de măsuri 
menite să ducă la ridicarea în continuare 
a nivelului tehnic al producției, la in
troducerea pe scară largă a tehnologiei 
avansate.

în îndeplinirea cu succes a sarcinilor 
de plan pe anul 1963, am primit din 
partea Ministerului Industriei Construc
țiilor de Mașini un sprijin substanțial. 
Pentru îmbunătățirea activității uzinei 
noastre propunem ca Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini, împreună cu 
Consiliul Superior al Agriculturii, să 
asigure omologarea mai operativă a noilor 
produse în așa fel, încît acestea 
fi introduse în fabricația de 
timpul optim.

Colectivul nostru este hotărît 
pentru traducerea în viață a 
din darea de seamă nrezentată în fața 
Marii Adunări Naționale cu privire la 
înlocuirea unor cantități tot mai mari de 
metal cu materiale din mase plastice. 
Folosind și mai mult materialele înlocui
toare în fabricarea diferitelor piese, vom 
îmbunătăți caracteristicile lor tehnice și 
vom realiza importante economii.

Consider că proiectul de buget pe anul 
1964 creează întregii economii naționale 
toate condițiile pentru realizarea cu succes 
a sarcinilor de plan pe anul viitor. De 
aceea voi vota cu toată încrederea pro
iectul de buget care ne-a fost supus spre 
aprobare.

să poată 
serie în

să lupte 
indicației

Fiecare nouă sesiune a Marii Adunări 
Naționale constituie o însuflețitoare tre
cere în revistă a succeselor dobîndite de 
poporul nostru, sub conducerea partidului, 
pe drumul desăvîrșirii construcției socia
lismului. Ca deputat în Marea Adunare 
Națională și ca muncitor la Uzinele „Se
mănătoarea“, luînd cunoștință de cifrele 
care înfățișează importantele realizări ob
ținute de oamenii muncii în anul pe care-1 
încheiem, încerc un sentiment 
bucurie.

Sînt convins că masele de 
muncii din patria noastră au 
ceeași bucurie citind în presă, în zilele 
acestea, expunerile prezentate Marii Adu
nări Naționale.

Am reținut din expunerea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer, 
producției 
contribuția 
cultură, ci 
nomiei, că 
tură trebuie să fie sprijinită în modul cel 
mai activ, prin producerea de mașini a- 
gricole tot mai bune.

Alături de celelalte uzine constructoare 
de mașini agricole — care-și aduc con
tribuția la dezvoltarea continuă a meca
nizării agriculturii 
prinderii 
realizări 
anul pe 
asimilat

Țin să

de mare

oameni ai 
simțit a-

că la creșterea 
agricole trebuie să-și aducă 
nu numai lucrătorii din agri

și din celelalte ramuri ale eco- 
munca lucrătorilor din agricul-

și colectivul între- 
noastre a obținut în acest an 

de seamă. Așa, de exemplu, in 
care-1 încheiem, uzina noastră a 
17 produse noi.
informez Marea Adunare Națio-

Permiteți-mi să mă refer la cîteva pro
bleme legate de planul economic și buge
tul de stat pe anul 1964, probleme ridi
cate în cuprinzătoarea expunere a tovară
șului președinte al Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, pe care am ascul
tat-o cu interes și mîndrie.

Prima problemă la care doresc să mă 
refer privește valorificarea la un nivel tot 
mai ridicat a resurselor materiale din eco
nomia noastră în procesul de industriali
zare socialistă. Această acțiune este esen
țială pentru creșterea potențialului eco
nomic al țării și pentru că odată cu 
înfăptuirea ei — între altele — lichidăm 
una din moștenirile grele ale trecutului, 
cînd, așa cum cunoaștem, pentru o tonă 
de produse importate trebuia să dăm 8-10 
tone de produse romînești.

Sub îndrumarea Partidului Muncitoresc 
Romîn au fost construite în anii regimu
lui democrat-popular sute de noi între
prinderi, în care principalele noastre bo
gății : țițeiul, lemnul, materiile prime 
pentru industria chimică și altele sînt 
atrase într-un volum tot mai sporit în 
circuitul economic și valorificate la un 
nivel superior, cu o eficiență economică 
mereu crescîndă. Faptele arată că din fie
care tonă de țiței, metal, lemn și alte ma
terii prime, obținem an de an produse de 
o valoare economică tot mai ridicată, rea
lizăm în acest fel creșterea eficienței în 
utilizarea resurselor materiale de care dis
punem.

Introducerea pe scară largă a tehnicii 
noi în toate ramurile industriei, în între
prinderile noi și în numeroase întreprin
deri modernizate și reutilate este unul din 
factorii esențiali, care asigură această va
lorificare superioară și care contribuie la 
realizarea ritmurilor susținute în dezvol
tarea ramurilor industriale. în primii 4 
ani ai șesenalului, au fost îndeplinite cu 
succes sarcinile trasate de Congresul al 
III-lea al Partidului Muncitoresc Romîn 
și în acest domeniu, iar prin planul pe 
anul viitor se creează condiții pentru ex
tinderea acțiunii de valorificare superioară 
și asupra altor materii prime importante. 
Astfel, prin punerea în funcțiune a unor 
instalații moderne de mare capacitate, va
loarea produselor obținute dintr-o tonă de 
țiței va crește în 1964 la nivelul prevăzut 
în Directive pentru anul 1965. In indus
tria lemnului, noile unități moderne de 
prelucrare, intrate în funcțiune în anul 
1963, permit ca în anul 1964 valoarea pro
duselor ce se obțin dintr-un metru cub de 
masă lemnoasă să crească cu peste 70 la 
sută în comparație cu anul 1959.

O deosebită însemnătate are valorifica
rea la un nivel economic superior a ma
teriilor prime, utilizate în industria textilă 
și a pielăriei. Planul pe anul viitor pre
vede ca în industria bumbacului să ne o- 
rientăm spre producția de țesături mai 
fine cerute de cumpărători, realizîndu-se 
în același timp și importante economii de 
bumbac. La fel, printr-o folosire mai ju
dicioasă a pieilor este posibil să se reali
zeze în anul 1964, concomitent cu reduce
rea consumului de piele, o producție de 
încălțăminte mai mare decît în anul 1963 
și de calitate superioară. Condițiile teh
nice moderne existente în întreprinderi, 
introducerea cu perseverență a celor mai 
avansate procedee tehnologice, paralel cu 
perfecționarea calificării cadrelor, repre
zintă premize sigure pentru extinderea 
valorificării complexe și superioare a re
surselor și ridicarea acestei acțiuni pe o 
treaptă mai înaltă.

în prezent, cînd producția industrială 
crește în ritm susținut și în mod firesc — 
odată cu dezvoltarea celorlalte ramuri și 
cerințe ale economiei naționale crește și 
piața internă — țara noastră își lărgește 
schimburile comerciale cu un număr din 
ce în ce mai mare de țări, cînd produsele 
noastre își cîștigă un prestigiu recunoscut 
pe piața mondială, avem datoria să înde
plinim cu grijă, fiecare la locul nostru de 
muncă, toate prevederile cu privire la ri
dicarea continuă a calității produselor. 
Schimbările calitative produse în nivelul 
forțelor de producție, în nivelul pregătirii 

.... ________________ tehnice și economice a cadrelor noastre
pentru ridicarea gradului de mecanizare din întreprinderi, sfaturi populare, minis- 
și dotare tehnică. Numai în 1963 uzina a 
primit utilaje noi în valoare totală de 
peste 8 000 000 lei, ceea ce a contribuit 
efectiv la sporirea productivității muncii, 
la îmbunătățirea calității și la reducerea 
prețului de cost al produselor.

Folosind mai judicios tehnica existentă, 
îmbunătățind organizarea producției și a 
muncii, ridicînd nivelul de calificare a 
cadrelor, productivitatea muncii pe an
samblul producției uzinei a crescut cu 53 
la sută față de anul 1959.

îmbunătățirea indicatorilor tehnico-eco- 
nomici constituie o preocupare permanen
tă a colectivului uzinei. în această direc
ție s-au obținut unele rezultate pozitive. 
Astfel, la produsul de bază al uzinei — 
combina de cereale — numai datorită în
locuirii unor piese din metal cu altele din 
materiale plastice s-au economisit peste 
115 tone de oțel și fontă. Acest metal se 
adaugă la alte 500 tone economisite prin

Radian Porumbescu

nală că zilele trecute a părăsit incinta 
întreprinderii a 32 000-a combină.

Eforturile creatoare ale colectivului 
nostru în direcția înzestrării agriculturii 
cu noi mașini agricole au fost răsplătite 
pe deplin de aprecierile pozitive făcute 
produselor întreprinderii „Semănătoarea“ 
de beneficiari : gospodării agricole de 
stat, stațiuni de mașini și tractoare și 
gospodării agricole colective.

La obținerea acestui succes a contribuit 
în mare măsură faptul că uzinei i s-au alo
cat prin planul de stat fonduri importante

tere, din alte organe de stat, creșterea 
competenței și capacității lor organizato
rice, îndreptățesc convingerea că vom în
deplini pe deplin această prevedere de o 
deosebită importanță pentru progresul e- 
conomiei noastre.

Am reținut cu toții că în planul pe 1964 
eforturile de investiții sînt concentrate pe 
marile șantiere cu caracter productiv pen
tru a se asigura punerea în funcțiune, în 
termene cît mai scurte, a unor noi și im
portante capacități de producție. Potrivit 
indicațiilor conducerii de partid și de stat, 
trebuie să acordăm în continuare o aten
ție deosebită realizării unui ritm de lucru 
susținut pe aceste șantiere, asigurării lor 
la timp cu proiecte de execuție, aprovi
zionării ritmice cu materiale și utilaje teh
nologice și de construcție.

Marilor șantiere trebuie să li se acorde 
prioritate, ele trebuie să primească spriji
nul tuturor ministerelor și întreprinderilor

furnizoare, trebuie să li se creeze toate 
condițiile pentru ca noile capacități să in
tre în producție la termenele cele mai 
scurte. în condițiile creșterii gradului de 
complexitate a economiei noastre, sarci
nile ce ne revin în construcția socialistă 
nu mai pot fi privite în mod izolat. De 
aceea este necesar ca tot mai mult și per
manent să avem în vedere legăturile re
ciproce — tot mai multiple — între dife
ritele ramuri și întreprinderi, independent 
de subordonarea lor. Referindu-mă la 
problema ridicată mai sus, privind con
centrarea eforturilor de investiții pe ma
rile șantiere ale noilor obiective industriale, 
este cazul să subliniez aici că toți cei care 
au un rol de a contribui la înfăptuirea 
acestor mari obiective industriale și prin
tre aceștia, desigur, se numără și lucră
torii din Comitetul de Stat al Planifică
rii, trebuie să se orienteze într-un spirit 
tot mai larg, să promoveze astfel de co
laborări în munca noastră, care să asigure 
respectarea termenelor de punere în func
țiune, problemă deosebit de importantă 
pentru întreaga economie națională.

Planul de stat pe anul 1964 — parte a 
planului de 6 ani — a fost elaborat, ca 
și în anii precedenți, pe baza Directive
lor celui de-al III-lea Congres al partidu
lui, sub îndrumarea și orientarea conti
nuă a conducerii partidului nostru și per
sonal a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, ținînd seama de mersul desfășurării 
planului de 6 ani, de succesele obținute 
în înfăptuirea obiectivelor stabilite.

Economia noastră națională se dezvoltă 
complex, multilateral în concordanță cu 
resursele materiale și financiare puse în 
valoare. Ne este bine cunoscut că Direc
tivele prevăd dezvoltarea proporțională, 
ascendentă, a economiei naționale, că ele 
stau la baza orientării obiectivelor ce se 
înscriu în planurile anuale și că în mer
sul înfăptuirii planului, al depășirii pre
vederilor sale, prin eforturile și inițiativa 
creatoare a oamenilor muncii, se nasc noi 
posibilități. De aceea, prin planurile anuale, 
prevederile de perspectivă sînt conturate, 
precizate, adîncite pe parcursul execută
rii lor, sînt puse în concordanță cu con
dițiile concrete apărute și în acest fel 
planul este tot timpul un instrument viu 
în conducerea economiei naționale.

Urmărind adîncirea colaborării între 
organele de stat centrale, ministere și 
sfaturi populare în perioada elaborării 
planului, în cursul dezbaterii lui în în
treprinderi și, prin legătura sistematică 
cu terenul, în toată perioada înfăptuirii 
lui, creăm cele mai bune condiții pentru 
întărirea disciplinei de plan și contribuim 
la asigurarea concordanței între prevede
rile pianului și cerințele obiective din 
economie, la asigurarea caracterului rea
list, mobilizator al planului de stat.

în această ordine de idei, consider deo
sebit de fructuoasă practica folosită ca 
brigăzi complexe, alcătuite din lucrători 
din ministere, sfaturi populare și Comi
tetul de Stat al Planificării, să conlucreze 
în etapele de elaborare a planului pre
cum și pe diferitele probleme apărute în 
cursul realizării acestuia, practică pe care 
ne propunem s-o continuăm și s-o îmbu
nătățim sistematic.

în încheiere, țin să remarc că este deo
sebit de potrivită și utilă examinarea în 
Marea Adunare Națională a problemelor 
planului economic în același timp cu ceie 
ale bugetului de stat pe anul 1964. Ca și 
în ceilalți ani, bugetul de stat pe anul 
viitor a fost întocmit în deplină concor
danță cu prevederile înscrise în planul 
economic. Veniturile bugetului de stat pe 
anul 1964 se bazează pe dezvoltarea pre
văzută în plan a producției materiale și 
asigură finanțarea acțiunilor economice și 
social-culturale stabilite prin plan. Oglin
dind în formă valorică laturile procesu
lui reproducției socialiste lărgite, bugetul 
de stat, ca de altfel întreg sistemul fi
nanțelor noastre socialiste, contribuie la 
folosirea mai rațională a resurselor ma
teriale ale economiei, la îndreptarea cu 
prioritate a mijloacelor bănești spre sec
toarele hotărîtoare ale economiei, la ob
ținerea unor rezultate maxime, cu cele 
mai mici cheltuieli de muncă socială.

Planul de stat și bugetul pe anul 1964 
cuprind prevederi 
tehnico-materială, 
corespunzătoare și 
cesare îndeplinirii 
Instrument cu importante funcții în eco
nomie, moneda noastră națională este pu
ternică. circulația bănească se încadrează 
în echilibrul sănătos în care se dezvoltă 
economia Republicii noastre.

Sînt întrunite toate premizele ca prin 
eforturile noastre comune, ale tuturor să 
asigurăm îndeplinirea planului de stat și 
a bugetului pe anul 1964, să înfăptuim 
astfel un nou pas înainte pe drumul 
neabătut pe care merge poporul nostru, 
sub înțeleaptă conducere a Partidului 
Muncitoresc Romîn, drum al progresului 
economic, social și cultural.

Voi vota cu deplină încredere bugetul 
de stat pe anul 1964.

care au asigurat baza 
mijloacele financiare 

cadrele pregătite ne- 
lor în bune condiții.
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Sesiunea
Marii Adunări Naț tonale

REPUBLICA DOMINICANĂ

Marea Adunare Națională a Re
publicii Populare Romîne hotă
răște :

Art. 1. — Se aprobă bugetul de 
stat pe anul 1964 la venituri în 
sumă de 92 132,3 milioane lei și la 
cheltuieli în sumă de 91 232,3 mi
lioane lei, cu o depășire a venituri
lor față de cheltuieli de 900,0 mili
oane lei.

Art. 2. — Se stabilește următoa
rea repartizare a veniturilor și chel
tuielilor bugetului de stat pe anul 
1964 :

■— în milioane lei —
Venituri Cheltuieli

— La bugetul re
publican, inclu
siv bugetul asi
gurărilor sociale
de stat .... 77.294,6 76.394,6

— La bugetele sfa
turilor populare 14.837,7 14.837,7

Art. 3. — Veniturile bugetului de 
stat pe anul 1964 de la întreprinde
rile și organizațiile economice de 
stat și cooperatiste se stabilesc în 
sumă de 87 032,9 milioane lei.

Art. 4. — Veniturile bugetului de 
stat pe anul 1964 din impozite și 
taxe de la populație se stabilesc în 
sumă de 5 099,4 milioane lei.

Art. 5. — Cheltuielile bugetului 
de stat pe anul 1964 pentru finan
țarea economiei naționale se stabi
lesc în sumă de 58 481,9 milioane 
lei, din care 25 655,1 milioane lei 
pentru finanțarea investițiilor capi
tale.

Art. 6. — Cheltuielile bugetului 
de stat pe anul 1964 pentru finan
țarea acțiunilor social-culturale se

— In mii lei —

Nr. 
crt.

regiunea 
sau orașul

Venituri

Cheltuieli

Solduri 
tranzitorii, 
in afara ve
niturilor și 
cheltuielilor

Total

din care : 
cote defalcate 
din impozitele 

și veniturile 
republicane

1. Argeș , , , . < * • 788.467 406.840 788.467 6.000
2. Bacău « * » » « ? • 683.384 437.820 683.384 5.000
3. Banat s « 8 • • 993.787 504.930 993.787 7.000
4. Brașov . . « . 8 h A 869.120 460.560 869.120 5.000
5. București . , s a 8 • 844.615 471.920 844.615 7.000
6. Cluj.................. • • fi 892.678 559.980 892.678 7.000
7. Crișana . , , » 8 8 8 596.030 349.500 596.030 5.000
8. Dobrogea . > . * • 418.419 216.250 418.419 4.000
9. Galați . . . s 5 990.579 543.150 990.579 6.000

10. Hunedoara . « < » « a 646.733 446.110 646.733 4.000
11. Iași.................. « 8 8 852.569 355.300 852.569 6.000
12. Maramureș . ; • « 8 642.030 344.700 642.030 4.000
13. Mureș-Autonomă

Maghiară . , » « 8 661.489 412.175 661.489 5.000
14. Oltenia .... 8 fi 986.336 534.100 986.336 7.000
15. Ploiești . 5 ș i fi fi 846.284 453.740 846.284 7.000
16. Suceava . . . fi fi 639.122 338.000 639.122 5.000
17. Orașul București « • 2.187.380 1.305.185 2.187.380 9.000
18, Orașul Constanța i « • 298.667 124.360 298.667 1.000

k Total : 14.837.689 8.264.620 14.837.689 100.000

Pentru echilibrarea bugetelor sfa
turilor populare se aprobă urmă
toarele dotații din bugetul republi
can :
— regiunea Argeș . . 169.681 mii lei
— regiunea București 67.738 mii lei
— regiunea Crișana . 30.709 mii lei
— regiunea Dobrogea 82.601'mii lei
— regiunea Galați . 165.501 mii lei
— regiunea Iași . . 283.277 mii lei
— regiunea Maramu

reș ...................... 89.887 mii lei

Nr. 
crt.

regiunea 
sau orașul

Procentul de defalcare

din impozi
tul pe ve

niturile 
populației

lin impozi
tul pe ve

niturile 
agricole ale 
populației

din impozitul 
pe circulația 
mărfurilor de 
la întreprinde
rile locale și 

unitățile 
cooperației

din 
veniturile 

S.M.T.

1. Argeș , 1 9 « fi fi * « 100 100 100 100

2. Bacău 1 & « fi fi 1 1 90 100 70 74

3. Banat fi » fi a fi 5 » 60 100 45 41

4. Brașov fi fi fi i fi a fi 60 100 50 57

5. București fi a < S 8 « 100 100 100 40

6. Cluj . « fi « « 5 1 100 100 80 72

7. Crișana fi S « i fi fi a 100 100 100 80

8. Dobrogea fi 8 fi a fi s 100 J00 100 50

9. Galați 9 fi « fi e i a 100 100 100 100

10. Hunedoara fi fi fi « fi ii 100 100 85 79

11. Iași . fi fi 5 fi a fi 100 100 100 100

12. Maramureș • • Ï. • 8 100 100 100 100

13. Mureș-Autonomă Maghiară 100 100 75 81

14. Oltenia 4 • s fi N s i 100 100 100 80

15. Ploiești • 5 fi fi fi îi fi 40 100 55 76

16. Suceava a i 100 100 100 100
17. Orașul București « a 80 100 85 37
18. Orașul Constanța » • 100 100 100

Art. 12. — Consiliul de Miniștri 
va lua măsurile necesare pentru a- 
sigurarea realizării integrale și la 
timp a veniturilor bugetare și pen
tru utilizarea judicioasă a fonduri
lor alocate întreprinderilor, celor
lalte organizații economice și insti
tuțiilor bugetare, în vederea execu
tării în cît mai bune condiții a bu
getului de stat pe anul 1964. 

stabilesc în sumă de 20 635,0 mili
oane lei, din care :

a) pentru finanțarea acțiunilor 
înscrise în bugetul asigurărilor so
ciale de stat, 4 771,0 milioane lei ;

b) pentru învățămînt 6 208,8 mi
lioane lei ;

c) pentru știință și cultură 1 667,0 
milioane lei ;

d) pentru sănătate, prevederi so
ciale și cultură fizică și sport 5 348,2 
milioane lei ;

e) pentru plata alocației de stat 
pentru copii și a ajutorului familial 
de stat 2 640,0 milioane lei.

Art. 7. — Cheltuielile bugetului 
de stat pe anul 1964 pentru întreți
nerea organelor puterii și adminis
trației de stat, a organelor judecă
torești și a procuraturii se stabilesc 
în sumă de 2 097,4 milioane lei.

Art. 8. — Cheltuielile bugetului 
de stat pe anul 1964 pentru apăra
rea statului se stabilesc în sumă de 
4 110,0 milioane lei.

Art. 9. — Fondul de rezervă bu
getară se stabilește în sumă de 
2 134,4 milioane lei, din care 2 034,4 
milioane lei în bugetul republican 
la dispoziția Consiliului de Miniș
tri și 100,0 milioane lei în bugetele 
sfaturilor populare ale regiunilor și 
ale orașelor București și Constanța, 
la dispoziția comitetelor executive 
ale sfaturilor populare respective, 
potrivit repartizării prevăzute în 
bugetul de stat.

Art. 10. — Volumul bugetelor 
sfaturilor populare pe regiuni și 
orașele București și Constanța, al 
cotelor defalcate din impozitele și 
veniturile republicane și soldurile 
tranzitorii se stabilesc după cum 
urmează :

— regiunea Oltenia 170.473 mii lei
— regiunea Suceava 114.340 mii lei
— orașul Constanța . 73.882 mii lei

Art. 11. — Pentru anul 1964 se 
aprobă următoarele cote defalcate 
din impozitele și veniturile republi
cane, la bugetele sfaturilor popu
lare ale regiunilor și orașelor Bucu
rești și Constanța :

Art. 13. — Se aprobă contul ge
neral de execuție a bugetului de 
stat pe anul 1962, la venituri în 
sumă de 76.299,6 milioane lei și la 
cheltuieli în sumă de 73.106,1 mi
lioane lei, cu o depășire a venituri
lor față de cheltuieli în sumă 'de 
3.193,5 milioane lei.

Manifestări consacrate celei de-a. 16-a 
aniversări a proclamării R. P. femme
MOSCOVA Sîmbătă seara 

la Clubul Uzinelor 
de rulmenți din Moscova a avut loc 
adunarea festivă a reprezentanților 
opiniei publice din capitala sovieti
că în cinstea celei de-a 16-a aniver
sări a proclamării R. P. Romine, la 
care au luat parte muncitori, stu- 
denți, oameni de cultură, ziariști. In 
prezidiu au luat loc E. I. Afana
senko, ministrul învățământului 
R.S.F.S.R., președintele Asociației de 
prietenie sovieto-romînă, N. P. Fi- 
riubin, locțiitor al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., I. I. Țvet- 
kov, locțiitor al ministrului culturii 
al U.R.S.S., alte personalități sovie
tice, precum și Gheorghe Stoian, 
însărcinatul cu afaceri al R.P.R. la 
Moscova.

Adunarea a fost deschisă de E. I. 
Afanasenko.

A. V. Grebnev, redactor-șef ad
junct al ziarului „Izvestia“ și vice
președintele Asociației de prietenie 
sovieto-romîne, a vorbit despre suc
cesele obținute de poporul romîn pe 
calea desăvîrșirii construcției socia
liste. Au mai vorbit A. A. Gromov, 
directorul Uzinelor de rulmenți nr. 
1, și studenta T. M. Borisova. 
Gheorghe Stoian, care a luat apoi 
cuvîntul, a vorbit despre rela
țiile de prietenie și colaborare fră
țească dintre popoarele romîn și so
vietic.

Situația din Cipru examinată 
în Consiliul de Securitate

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate s-a întrunit 
sîmbătă dimineață, într-o ședință ur
gentă, la cererea reprezentantului 
permanent al Ciprului la O.N.U., Ze
non Rossides, pentru a examina si
tuația din Cipru.

Primul a luat cuvîntul Rossides, 
care, referindu-se la actuala situație 
din Cipru, a cerut Consiliului de 
Securitate să adopte o hotărîre re
comandând realizarea unei înțelegeri 
între părțile intèresate, respectarea 
integrității teritoriale și suveranității 
Ciprului și abținerea de la folosirea 
și de la amenințarea cu forța ar
mată.

Au luat apoi cuvîntul reprezen
tanții Turciei și Greciei.

Ținînd seama de necesitatea ca 
membrii Consiliului să examineze 
declarațiile făcute, președintele Con
siliului de Securitate a propus închi
derea ședinței. El a comunicat că va 
convoca Consiliul de Securitate pen
tru a continua examinarea problemei 
respective atunci cînd membrii Con
siliului vor considera acest lucru ne
cesar.

NICOSIA 28 (Agerpres). — In 
ciuda acordului tripartit intervenit 
între Anglia, Turcia și-Grecia pri
vind luarea unor măsurr>!omune 
pentru a pune capăt actualelor cioc
niri dintre cele două comunități din 
Cipru — greci și turci — pînă în 
prezent nu se observă rezultate con
crete. Schimburile de focuri dintre 
ciprioții greci și turci continuă atît 
îți capitala țării cît și în alte orașe 
ale insulei.

Agențiile de presă au anunțat sîm
bătă că avioane și nave militare tur
cești au încălcat spațiul aerian și 
apele teritoriale ale Ciprului.

In legătură cu aceasta, la Atena a 
avut loc o ședință extraordinară a

LA GENEVA ÎN 1964
GENEVA 28 (Agerpres). — Prima

rul orașului Geneva, Pierre Buffarou, 
a acordat un interviu coresponden
ților de presă în legătură cu eveni
mentele însemnate care urmează să 
aibă loc în viitorul an în acest oraș.

Anul 1964, a spus Pierre Buffarou, 
va fi pentru Geneva un an foarte 
important. în primul rînd, trebuie 
menționată Conferința mondială 
pentru comerț și dezvoltare care se 
va deschide în primăvara anului
1964. De această conferință sînt le
gate mari speranțe și noi, locuitorii 
Genevei, sperăm, de asemenea, că ea 
va exercita o influență favorabilă

Anchetă asupra 

catastrofei 

vasului „Lacoma"

La 27 decem
brie, Direcția Cen
trală a portului 
Pireu a deschis o 
anchetă prelimi
nară asupra ca
tastrofei vasului 
„Laconia“.

Agenția France 
Presse transmite 
declarațiile lui 
Georges Democri- 
to, care a făcut 
parte din echipa
jul vasului „La
conia“. El a arătat 
că, după declara
ția mecanicului 
șef al vasului, 
„focul s-a produs 
simultan în trei 
locuri — în salo
nul de coafură, la 
mașini și în 
lenjerie, ceea ce ne 
face să ne gîndim 
la un sabotaj".

în fotografie : so
sirea la Casablanca 
a naufragiaților.

TOKIO Asociația de
prietenie Japonia- 

Romînia a organizat o ședință festi
vă consacrată aniversării proclamă
rii R. P. Romine.

Criticul de artă Y. Yamamura, 
care a vizitat țara noastră, a vorbit 
despre realizările poporului romîn 
în dezvoltarea economică și cultura
lă a țării.

Cu aceeași ocazie a avut loc ce
remonia de închidere a cursurilor 
de limba română pe anul 1963. In 
numele absolvenților a vorbit prof. 
Tanaka de la Universitatea din 
Tokio.

BRUXELLES Cu prilejul zilei 
de 30 Decembrie, 

asociația culturală Belgia-România 
a organizat la Bruxelles o gală de 
filme.

Cu acest prilej, senatorul Ed. 
Machtens, președintele grupului par
lamentar de prietenie Belgia—Ro
mânia, a vorbit despre vizita dele
gației parlamentare belgiene în țara 
noastră, despre dezvoltarea econo
miei și culturii românești, despre 
stadiul relațiilor dintre ' Belgia și 
România..

Au luat parte senatori, depu- 
tați, oameni de afaceri, precum și 
membri ai unor misiuni diplomati
ce acreditați la Bruxelles.

șefilor de state majore ale forțelor 
armate grecești, la care au participat 
Venizelos, locțiitor al primului mi
nistru și ministru al afacerilor ex
terne al Greciei, precum și ministrul 
apărării naționale, Papanicolopoulos. 
După încheierea ședinței, s-a anunțat 
că forțele armatei grecești au pri
mit ordin să intre în stare de luptă.

Potrivit agenției France Presse. 
Ministerul Afacerilor Externe al 
Turciei a dezmințit știrile transmise 
de agențiile de presă privind vio
larea apelor teritoriale ale Ciprului 
de către nave militare turcești, ca și 
violarea spațiului aerian de către a- 
vioane turcești.

Tot sîmbătă, la Nicosia a sosit 
Duncan Sandys, ministrul de stat al 
Angliei pentru relațiile cu Common- 
wealthul și pentru colonii, pentru a 
studia personal situația care s-a 
creat. Agenția France Presse subli
niază că un lot de 386 de militari 
britanici au părăsit baza Lyneham 
cu destinația Cipru.

Agenția Associated Press 'anunță 
că la Atena a avut loc sîmbătă 
după-amiază o întîlnire a Consiliu
lui de Miniștri interimar prezidată 
de G. Papandreu, la care a fost dez
bătută criza din Cipru.

Vizita premierului 
Ciu En-lai în Maroc
MAROC 28 (Agerpres).— în după- 

amiaza zilei de 28 decembrie, re
gele Marocului, Hassan al II-lea, a 
avut o convorbire cu Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, și Cen I, vice-premier 
al Consiliului de Stat, ministrul a- 
facerilor externe al R.P. Chineze, a- 
flați într-o vizită oficială în Maroc.

asupra dezvoltării comerțului inter
național și, totodată, va facilita apro
pierea între popoare.

în anul 1964, a spus în continuare 
primarul Genevei, în orașul nostru 
se vor desfășura și o serie de alte 
tratative internaționale și conferințe 
importante, printre care, ședințele 
Comitetului celor 18 pentru dezar
mare, Sesiunea organelor de condu
cere ale Organizației Internaționale 
a Muncii, a Organizației Mondiale a 
Sănătății și altele. Vreau să cred că 
ele se vor încheia cu un folos maxim 
pentru întreaga omenire.

Alți patru miniștri 
au demisionat

SANTO DOMINGO 28 (Agerpres). 
— Criza politică din Republica Do
minicană s-a agravat vineri, o dată 
cu demisia altor patru miniștri din 
guvernul dominican. Această hotă
rîre a fost luată în semn de protest 
față de intenția de a se încredința 
ministrului de externe Donald Reid 

'Cabrai, postul de președinte al jun
tei guvernamentale civile, ca ur
mare a demisiei fostului președinte 
Emilio de los Santos. După cum 
transmite agenția Prensa Latina, 
demisia celor patru miniștri înseam
nă în fapt dezbinarea coaliției gu
vernamentale, întrucît ei reprezen
tau diferite partide de dreapta.

între timp s-a anunțat că în 
cursul luptelor care au loc în pre
zent în regiunea Gregorio Luperon 
între partizani și trupe guverna
mentale, 13 soldați au fost uciși și 
mai mulți răniți. Potrivit agenției 
Prensa Latina, în clădirea postului 
de radio Santo Domingo, din capi
tala Republicii Dominicane, a explo
dat o bombă care a provocat pagu
be însemnate.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
La 28 decembrie Ludwig Erhard, 
cancelarul R. F. Germane, însoțit de 
ministrul afacerilor externe, Ger
hard Schröder, de alți membri ai 
guvernului și de consilieri, a sosit la 
baza aeriană Bergstrom unde a fost 
întâmpinat de președintele Lyndon 
Johnson și secretarul de stat Dean 
Rusk:

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat rețelei de 
televiziune japoneze „N.H.K.“, secre
tarul de stat al S.U.A., Dean Rusk, 
a declarat că, după părerea sa, 
„anul 1964 va fi o perioadă de ex
plorare a posibilităților de pace“.

Referindu-se la perspectivele si
tuației internaționale în viitorul an, 
Rusk a spus că ideea consolidării 
păcii în lume a cucerit noi a- 
derenți în rîndurile popoarelor. „Po
poarele lumii, a declarat el, conside
ră că în general trebuie să fie gă
sită o cale spre pace“. El a subliniat 
că această tendință „se oglindește în 
atenția cu care guvernele explorea
ză aceste posibilități". Secretarul de 
stat american și-a exprimat speranța 
că unele divergențe între Est și Vest 
vor putea fi rezolvate, dat fiind fap
tul că există interese comune în a- 
ceastă direcție. El a menționat în a- 
cest sens realizarea unor acorduri în 
vederea „evitării unui război nu
clear, găsirii unui mijloc de încetare 
a cursei înarmărilor, dezvoltării în 
mai mare măsură a posibilităților

Diferendul 
nigero - dahomeyan

Agenția France Presse transmite : 
Șefii celor 14 state africane, mem
bre ale Uniunii afro-malgașe, au fost 
convocați la o conferință extraordi
nară ce urmează să aibă loc la 5 
ianuarie, la Abidjan, pentru soluțio
narea diferendului izbucnit între 
Dahomey și Niger.

Agenția France Presse arată că în 
relațiile dintre cele două țări a in
tervenit o înrăutățire, ca urmare a 
hotărîrii Nigerului de a expulza pe 
cei circa 16 000 cetățeni dahomeeni 
care locuiesc în Niger. De asemenea 
cele două țări își dispută o mică 
insulă de pe fluviul Niger, care des
parte cele două state.

în ultimele zile, ambele state și-au 
concentrat trupe la frontieră. Vi
neri, Dahomeyul a hotărît să-și în
chidă frontierele cu Nigerul și să 
blocheze toate mărfurile destinate 
Nigerului.

TEATRE : Teatrul de Operă și Balet 
al R.P.R. : Spărgătorul de nuci — (orele 
11), Logodnă la mînăstire — (orele 19,30); 
Teatrul de stat de operetă : Mam-zello 
Nitouche — (orele 10,30), Anton Pann 
sau povestea vorbii — (orele 19,30) : 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (Sala 
Comedia) : Apus de soare — (orele 10), 
Siciliana — (orele 15), Orfeu în infern — 
(orele 19,30) ; (Sala Studio) : Adam șl 
Eva — (orele 10), Mașina de scris — (o- 
rele 15), Surîsul costă un milion — 
(orele 19,30) ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (bd. Schitu Măgureanu nr. 1): 
Taina — (orele 10), Cezar și Cleopatra — 
(orele 15), Portretul — (orele 19,30) ; 
(Sala Studio, din str. Alex. Sahia nr. 
76 A) : Comedia erorilor — (orele 15). 
Omul care aduce ploaie — (orele 19,30); 
Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
Peer Gynt — (orele 10), Pygmalion — 
(orele 15,30), Carieră pe Broadway — 
(orele 19,30)(Sala Studio) : Unchiul 
Vania — (orele 10,30). Casa cu două in
trări — (orele 16), Băieții veseli — (orele 
20) ; Teatrul de Comedie : Svejk în al 
doilea război mondial — (orele 19,30) ; 
Teatrul muncitoresc C.F.R.-Giulești : 
Paharul cu apă — (orele 19,30) ; Teatrul 
pentru tineret șl copii (Sala C. Miile) : 
Pigulete plus cinci fete — (orele 11). 
Ocolul pămîntului în 80 de zile — (orele 
20) ; (la sala din str. Eremia Grigorescu, 
lost cinema „V. Alecsandri") : Salut vo
ios — (orele 9,30), Descoperiți-1 pe „N“ 
— (orele 16) ; Studioul de teatru al In
stitutului de artă teatrală și cinemato
grafică „I. L. Caragiale" : Steaua fără 
nume : — (orele 10,30), Cetatea de foc — 
(orele 20) ; Teatrul evreiesc de stat : 
Matineu „Din viața și opera lui Șloime 
Ettinger" — (orele 11), Firul de aur — 
(orele 20) ; Teatrul satiric-rrtuzical „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : Expoziția de mu
zică ușoară — (orele II). Revista de altă
dată — (orele 20) ; (Sala din Calea 
Victoriei 174) : Palatul melodiilor — (o- 
rele 20) : Ansamblul de cîntece si dan
suri al C.C.S. : Zboară cîntec drag —

NEW YORK 28 (Agerpres). — în 
mesajul de Anul Nou al secretaru
lui general al O.N.U., U Thant, se 
subliniază că „anul care se apropie 
de sfîrșit a fost marcat de progrese 
semnificative în privința reducerii 
încordării internaționale“. în mesaj 
se arată că „Tratatul de la Mosco
va cu privire la interzicerea expe
riențelor nucleare în trei medii re
prezintă o etapă însemnată a pro
gresului spre dezarmare. Atmosfera 
destinderii care a domnit în toate 
lunile ce au urmat acestui eveni
ment a fost reflectată, de asemenea, 
în dezbaterile Adunării Generale“.

Secretarul general al O.N.U. a a- 
preciat pozitiv hotărîrea Adunării 
Generale de a interzice folosirea 
navelor cosmice pentru transporta
rea de arme nucleare în Cosmos, 
precum și acordul cu privire la prin
cipiile legale ale explorării spațiului 
cosmic. „Sperăm — a spus el — că 
acest spirit de colaborare va conti
nua și se va intensifica în cursul a- 
nului 1964“. U Thant a chemat, de 
asemenea, la intensificarea procesu
lui de decolonizare în anul viitor 
„astfel îneît să avem posibilitatea să 
salutăm noi țări, în special din A- 
frica, în comunitatea mondială“.

R. F» G. în S. II, A.
In cuvîntarea sa de bun sosit, pre

ședintele Johnson a subliniat, prin
tre sarcinile care stau în fața celor 
două țări „întărirea alianței atlanti
ce, intensificarea colaborării cu ce
lelalte țări occidentale și mărirea 
perspectivelor de pace“. In răspun
sul său, cancelarul Erhard a pre
conizat o strîngere a colaborării în
tre țările occidentale și S.U.A.

lui D. Rusk
de comerț, schimburilor culturale 
și științifice“.

Referindu-se la recenta sesiune a 
Consiliului N.A.T.O., Rusk a amintit, 
fără a intra în amănunte, că parti- 
cipanții au fost de acord asupra 
continuării înarmărilor cît și asupra 
„explorării posibilităților unor noi 
acorduri Est-Vest“. Totodată, el a 
arătat că s-au manifestat divergen
țe în diverse probleme în special în 
legătură cu raporturile dintre unele 
țări vest-europene.

El a declarat, de asemenea, că pre
ședintele Johnson „continuă în linii
le ei principale politica fostului pre
ședinte Kennedy“.

OTTAWA. Primul ministru al Ca
nadei, Lester Pearson, a anunțat de
misia ministrului justiției, Lionel 
Chevrier, și a directorului general al 
poștelor, Azçllus Denis. Nu au fost 
indicate cauzele acestor demisii.

COLOMBO. Guvernul Ceylonului 
a adoptat o hotărîre cu privire Ia 
naționalizarea, începînd de la 28 de
cembrie, a tuturor stațiilor de alimen
tare cu benzină care au aparținut so
cietăților petroliere străine.

CAIRO. In afara Arabici Saudite, 
toate statele membre ale Ligii Arabe 
și-au exprimat dorința de a participa 
la conferința la nivel înalt a țărilor 
arabe, propusă de președintele Gamal 
Abdel Nasser, în scopul stabilirii u- 
nor acțiuni comune împotriva planu
lui Izraelului de a abate apele Ior
danului.

Secretariatul Ligii Arabe a adresat 
prințului Feissal, primul ministru al 
Arabiei Saudite, o notă în care îi 
cere să-și expună pupctul de vedere 
în problema convocării conferinței 
la nivel înalt a țărilor arabe.

MOSCOVA. Delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Algeri
ene Democratice și Populare, în frun

(orele 17) ; Teatrul Țăndărică (Sala C. 
Miile): Năzbîtiile lui Țăndărică — (orele 
11) ; (la Casa de Cultură a tineretului 
din raionul ,,N. Bălcescu") : Elefănțelul 
curios — (orele II) ; Circul de stat : 
Aventurile lui Don Quijote în arenă — 
(orele 10,30 și 19,30)

CINEMATOGRAFE : Nu-i loc pentru 
al treilea : Sala Palatului R. P. Romîne 
(orele 19,30 — seria de bilete 920), Patria 
(10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15), Modern 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 13,45; 21). Moartea 
se numește Engelchen : Republica (9,30; 
12; 14,45; 17,30; 20). Cavalerul Pardaillan 
— cinemascop: Excelsior (10,45; 13; 15,15: 
17,30; 20), Feroviar (0,45; 12; 14,15; 16.30; 
18.45; , 21), Tomis (10; 12; 14; 16: 18; 20), 
Arta (11; 15; 17; 19; 21). Cu toții acasă : 
București (9,15; 11,30; 13,45: 16,15; 18,30;
20.45) . Agatha, lasă-te de crime ’ ; Car-
pați (10; 12; 14; 16; 18.15; 20,30), Capitol 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45). înfră
țirea între popoare (15; 17.15; 19,30), Gri- 
vița (10; 12; 14; 16,15; 13,30; 20,45) Nu
ești, singur : Tineretului (10; 12; 14; 16; 
18,15; 20,30). Ei cuceresc cerul : Festival 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Melodia (10; 12,15; 
16; 18,15; : 20,30). Arhiva secretă de pe 
Elba > Central (9.30; 11.45; 14; 16,15; 18,30:
20.45) , Cultural (10; 12; 16; 18,15; 20,30).
Tudor — cinemascop (ambele serii) : 
Lumina (9,30; 12,15; 16; 19,30), Bucegi (9; 
12,30; 16; 19,30), Floreasca (11; 16,30; 20). 
Ferentari (10; 15: 18,45), Ciulești (14,30; 
13). Taxiul morții : Union (11; 15; 17; 
19; 21). Povestea Scufiței Roșii : Doina 
(orele 10), Escondida (11,30: 13; 14,30;
16,30; 18,30; 20,30). Un ciclu de filme do
cumentaro : Timpuri Noi (de la orele 
10—21 în continuare). Rosemarie ; Victo
ria (10; 12,15; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).
Misterele Parisului — cinemascop : Da
cia (9; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15). 
Electra : Buzești (11.30; 16; 13.15; 20,30).
A dispărut o navă : Crîngași (10: 11.30: 
16; 18,15; 20.30), Pacea (16; 18; 20). Primul 
reportaj — cinemascop : Unirea (16; 18; 
20), Volga (10; 12; 16; 18.15: 20,30). Lacrimi 

Referindu-se la Conferința mondială 
pentru comerț și dezvoltare care 
urmează să aibă loc în luna martie 
la Geneva, secretarul general al 
O.N.U. și-a exprimat speranța că 
„aceasta va fi de un real folos“.

„Progresele realizate pînă în pre
zent — se spune în încheierea me
sajului — ne permit să sperăm că 
anul 1964 va vedea înfăptuiți și alți 
pași concreți în domeniul dez^ 
mării. Asemenea progrese, fie \ 
vor fi realizate la Geneva în cad< 
Comitetului pentru dezarmare sau 
în cursul tratativelor între princi
palele puteri nucleare, vor fi salu
tate de restul lumii“.

A fost dată în exploatare 
partea din R. P. Polonă 

a conductei de petrol 
„Prietenia“

VARȘOVIA 28 (Agerpres).— După 
cum transmite agenția P.A.P., la 28 
decembrie a fost dată în exploatare 
partea din R.P. Polonă a conductei 
de petrol „Prietenia“. La festivita
tea organizată cu acest prilej au 
luat parte W. Gomulka, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P., J. Cyran- 
kiewlcz, președintele Consiliului de 
Miniștri, delegații din R. S. Ceho
slovacă, R.D. Germană, R.P. Unga
ră, U.R.S.S., precum și reprezentanți 
ai C.A.E.R. Din partea R.P. Romîne 
a participat Mihail Florescu, mi
nistrul industriei petrolului și chi
miei, președinte al Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru industria 
de petrol și gaze.

Cu acest prilej, W. Gomulka a 
rostit o amplă cuvîntare.

Sosirea unei delegații 
sovietice la Havana

HAVANA 28 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția TASS, la 28 
decembrie a sosit la Havana delega
ția sovietică care va participa la fes
tivitățile ce se vor organiza cu pri
lejul celei de-a 5-a aniversări a vic
toriei revoluției cubane. Delegația 
este condusă de N. V. Podgornîi, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., secretar al C.C. al P.C.U.S.

Pe aeroportul „Jose Marti“ dele
gația sovietică a fost întîmpinată 
de membri ai conducerii naționale a 
Partidului Unit al Revoluției Socia
liste, în frunte cu Fidel Castro, re
prezentanți ai organizațiilor obștești 
cubane, șefi ai reprezentanțelor di
plomatice ale statelor socialiste acre
ditați la Havana.

te cu Hadj Ben Alla, a părăsit Mos
cova, la 28 decembrie, îndreptîndu-se 
spre patrie. In aceeași zi ea a sosit la 
Alger.

MANILA. Agenția U.P.I. anunță 
că J. Vargas, fostul ministru de război 
al Filipinelor, a fost numit în postul 
de secretar general al blocului 
S.E.A.T.O. După cum se știe, după 
recenta demisie a lui Pote Sarasin, 
în acest post fusese numit în mod 
provizoriu australianul William 
Worth.

NEW YORK. Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, examinează în pre
zent situația din Yemen, în vederea 
întocmirii unui raport pe care ur
mează să-l prezinte în cursul săptă- 
mînii viitoare Consiliului de Secu-, 
ritate. După cum anunță agenția 
France Presse, el a primit vineri r 
reprezentanții la O.N.U. ai U.R.S 
Marii Britanii și S.U.A. cu care^* 
purtat discuții în această problema?

CANBERRA. Agenția Associated 
Press anunță că guvernul Cambodgiei 
a hotărît ca la începutul anului 1964 
să recheme pe membrii ambasadei 
sale din capitala Australiei, Canberra.

<*• 
tîrzil : Flacăra (12; 16; 13; 20). Ah, abes 
tineret! : Vitan (15,30: 18; 20,30). Ucigașul 
și fata : Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) . Printre oameni buni : Munca (16; 
18,15; 20,30). Elena din Troia — cinema
scop : Popular (14,15; 16.30; 18.45; 21). 
Mi-am cumpărat un tată _ cinemascop: 
Moșilor (15; 17; 19; 21) Legea e lege : 
Viitorul (11,30; 15; 17; 19; 21). Vacanță la 
marc — cinemascop : Colentina (16; 18; 
20). Tamango : Luceafărul (10,30; 15; 17; 
19; 21). Războiul vesel : Progresul (11,30; 
15; 17; 19; 21). Cînd vine pisica — cine
mascop : Flamura (10; 12,15; 16; 18,15:
20.30) . Ultimul meu tango : Lira (14,30; 
16,45; 19; 21). Vîrsta dragostei : Drumul 
Sării (11; 16; 18; 20). Jurământul solda
tului Pooley : Cotroceni (15: 17; 19; 21). 
Alerg după o stea : Adesgo (10; 14.30: 
16,30; 18,30; 20,30). Carmen de la Ronda : 
Cosmos (14; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Gimnas
tica de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii și tineretul șco
lar. 10,30 — Rețeta gospodinei. 11,00
— Emisiunea pentru sate. 19,00 — Jurna
lul televiziunii, 19.10 — Filmul : Marele 
drum. 20,45 — Anul 1963 în imagini. 21,20 

.— Muzică ușoară înregistrată pe pelicu
lă. în încheiere : Buletin de știri, sport 
și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele dc 30, 31 

decembrie 1963 și 1 ianuarie 1964. In 
țară : Vreme schimbătoare, cu cer tem
porar noros. Vor cădea precipitații lo
cale mal ales în nordul și estul țării. 
Vint slab pînă la potrivit. Temperatura 
în general staționară. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
iar maximele între minus 2 și plus 8 
grade. Ceață noaptea și dimineața In 
București : vreme schimbătoare, cu ce
rul temporar noros Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura în general stațio
nară. Ceață noaptea și dimineața.
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